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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 01968

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sár Csaba, Budapest

 Dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 ) Ganz Trains

 ( 511 ) 7    Vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos adagolóberendezések gőzkazánokhoz; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos adagoló-porlasztók; anyagmozgató gépek vasúti berakodáshoz és

kirakodáshoz; vasúti áramfejlesztő generátorok; vasúti árbócdaruk, oszlopdaruk; vasútépítéssel kapcsolatos

árokásók (ekék); áttételek vasúti gépekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos automata

kezelőgépek (manipulátorok); vasútépítéssel kapcsolatos bányafúrók, talajfúrók; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

befogóeszközök szerszámgépekhez; vasúti csapágyak; vasúti csapágyak (gépalkatrészek); vasútépítéssel, vasúti

eszköz gyártással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); vasútépítéssel kapcsolatos döngölőgépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos dróthúzó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos elektromos

ívhegesztő készülékek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos emelő berendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos emelőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos emelőszerkezetek (gépek);

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos fémfeldolgozó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos festőgépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fogasléces emelők; vasútépítéssel kapcsolatos

földmunkagépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos fúvógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos fűrészgépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos galvanizáló készülékek; vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos galvanotechnikai gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázhegesztő

gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gázzal működő hegesztőpisztolyok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos gázzal működő lángvágók; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos görgős hidak; vasúti

gőzgépek; vasúti gőzgépek kazánjai; vasútépítéssel, illetve vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzkalapácsok;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); vasúti eszközökkel

kapcsolatos gőz-olaj szeparátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos gőzzel tisztító készülékek;

vasúti eszközökkel kapcsolatos gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos hajlítógépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos hengerművek, hengersorok; vasúti

eszközökkel kapcsolatos hidraulikus motorok és hajtóművek; vasúti eszközökkel kapcsolatos hidraulikus

vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; vasúti eszközökkel kapcsolatos hőcserélők

(gépalkatrészek); hűtőradiátorok vasúti eszközökkel kapcsolatos motorokhoz és hajtóművekhez; vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; vasúti eszközökkel kapcsolatos kompresszorok hűtőgépekhez; vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kondenzáló berendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos konverterek acélművekbe; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kovácsfújtatók;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos kovácsgépek, kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz);

vasútépítéssel kapcsolatos kőmegmunkáló gépek; vasútépítéssel kapcsolatos kötélgyártó gépek; vasútépítéssel

kapcsolatos lapátos, kanalas kotrók (mechanikus); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

légkondenzátorok; vasútépítéssel, vasúti eszközökkel kapcsolatos levegőelszívó gépek; vasútépítéssel, vasúti
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eszközökkel kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

marógépek; vasútépítéssel kapcsolatos mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

menetvágó gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos motoros fűrészek; vasútépítéssel, vasúti

eszköz gyártással kapcsolatos motoros kultivátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos öntödei

gépek; sínfektető gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos sűrített levegős gépek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos szerszámgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos szivattyúk

fűtőberendezésekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos szivattyúk (gépek); vasúti eszközökkel

kapcsolatos szivattyúk (gépek, motorok vagy hajtóművek részei); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos szűrőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők;

vasúti eszközökkel kapcsolatos tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek); vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos termikus lándzsák, lángfúrók (gépek); vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

töltőgépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos túlhevítők; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos turbókompresszorok; vasútépítéssel kapcsolatos útépítő gépek; vasútépítéssel kapcsolatos

úthengerek; vasútépítéssel kapcsolatos úttisztító gépek (önjáró); vasúti eszköz gyártással kapcsolatos üvegező

gépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással

kapcsolatos vágógépek, vágószerszámok; vagonemelők; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

vágó-, sorjázógépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vákuumszivattyúk (gépek);

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz

gyártással kapcsolatos vasalógépek; vasútépítő gépek; vasúti eszköz gyártással kapcsolatos ventilátorok

motorokhoz és hajtóművekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vészhelyzeti áramfejlesztő

generátorok; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); vasútépítéssel,

vasúti eszköz gyártással kapcsolatos víztelenítő gépek; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos

vízturbinák; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;

vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; vasútépítéssel kapcsolatos

 zúzógépek, aprítógépek ipari használatra; vasútépítéssel, vasúti eszköz gyártással kapcsolatos erőgépek.

  12    Vasúti közlekedéssel kapcsolatos járművek; szárazföldi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 21 01971

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Sár Csaba, Budapest

 Dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Járműjavítással kapcsolatos adagoló-porlasztók; járműjavítással kapcsolatos anyagmozgató gépek

berakodáshoz és kirakodáshoz; járműjavítással kapcsolatos áramfejlesztő generátorok; járműjavítással

kapcsolatos árbócdaruk, oszlopdaruk; járműjavítással kapcsolatos automata kezelőgépek (manipulátorok);

járműjavítással kapcsolatos befejező megmunkálógépek; járműjavítással kapcsolatos befogóeszközök

szerszámgépekhez; járműjavítással kapcsolatos betétek szűrőgépekhez; csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek);

járműjavítással kapcsolatos daruk (emelő és felvonó szerkezetek); járműjavítással kapcsolatos dróthúzó gépek;

járműjavítással kapcsolatos elektromos hegesztőkészülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívhegesztő
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készülékek; járműjavítással kapcsolatos elektromos ívvágó készülékek; járműjavítással kapcsolatos emelő

berendezések; járműjavítással kapcsolatos emelőgépek, felvonók (liftek); járműjavítással kapcsolatos

emelőszerkezetek (gépek); járműjavítással kapcsolatos faipari, famegmunkáló gépek; járműjavítással kapcsolatos

fémfeldolgozó gépek; járműjavítással kapcsolatos festőgépek; járműjavítással kapcsolatos fogasléces emelők; ;

járműjavítással kapcsolatos fúvógépek; járműjavítással kapcsolatos fűrészgépek; járműjavítással kapcsolatos

galvanizáló készülékek; járműjavítással kapcsolatos galvanotechnikai gépek; járműjavítással kapcsolatos

gázhegesztő gépek; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő forrasztópisztolyok; járműjavítással kapcsolatos

gázzal működő hegesztőpisztolyok; járműjavítással kapcsolatos gázzal működő lángvágók; járműjavítással

kapcsolatos görgős hidak; járműjavítással kapcsolatos gőzkalapácsok; járműjavítással kapcsolatos

gőzkondenzátorok (gépalkatrészek); járműjavítással kapcsolatos gőzzel tisztító készülékek; járműjavítással

kapcsolatos hajlítógépek; járműjavítással kapcsolatos hengerművek, hengersorok; járműjavítással kapcsolatos

hidraulikus motorok és hajtóművek; járműjavítással kapcsolatos hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez; járműjavítással kapcsolatos kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; járműjavítással kapcsolatos

kompresszorok hűtőgépekhez; járműjavítással kapcsolatos kondenzáló berendezések; járműjavítással kapcsolatos

konverterek acélművekbe; járműjavítással kapcsolatos kovácsfújtatók; járműjavítással kapcsolatos kovácsgépek,

kovácsprések (süllyesztékes kovácsoláshoz); járműjavítással kapcsolatos légkondenzátorok; járműjavítással

kapcsolatos levegőelszívó gépek; járműjavítással kapcsolatos magasnyomású mosóberendezések; járműjavítással

kapcsolatos marógépek; járműjavítással kapcsolatos menetfúró és menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos

menetvágó gépek; járműjavítással kapcsolatos motoros fűrészek; járműjavítással kapcsolatos motoros

kultivátorok; járműjavítással kapcsolatos öntödei gépek; járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős gépek;

járműjavítással kapcsolatos sűrített levegős szivattyúk; járműjavítással kapcsolatos szerszámgépek;

járműjavítással kapcsolatos szivattyúk fűtőberendezésekhez; járműjavítással kapcsolatos szivattyúk (gépek);

járműjavítással kapcsolatos teherfelvonók, emelők, csörlők; járműjavítással kapcsolatos termikus lándzsák,

lángfúrók (gépek); járműjavítással kapcsolatos töltőgépek; járműjavítással kapcsolatos töltőkompresszorok,

feltöltőkompresszorok; járműjavítással kapcsolatos túlhevítők; járműjavítással kapcsolatos turbókompresszorok;

járműjavítással kapcsolatosüvegező gépek; járműjavítással kapcsolatos üvegmegmunkáló gépek; járműjavítással

kapcsolatos vágógépek, vágószerszámok; vagonemelők; járműjavítással kapcsolatos vágó-, sorjázógépek;

járműjavítással kapcsolatos vákuumszivattyúk (gépek); járműjavítással kapcsolatos váltakozó áramú generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vasalógépek; járműjavítással kapcsolatos vészhelyzeti áramfejlesztő generátorok;

járműjavítással kapcsolatos vízmelegítők (géprészek); járműjavítással kapcsolatos víztelenítő gépek;

járműjavítással kapcsolatos vízturbinák; járműjavítással kapcsolatos vulkanizáló berendezések, készülékek;

 járműjavítással kapcsolatos zárógépek ipari célokra; járműjavítással kapcsolatos erőgépek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 22 00735

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  UNIFRAX I, LLC (Delaware limited liability company), Tonawanda, New York (US)

 ( 300 )  97/116322 2021.11.09. US

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) ALKEGEN

 ( 511 ) 1    Katalizátor közeg; akkumulátorok gyártásában használatos szilíciumszálak; lítiumion akkumulátorok

gyártásában használatos szilíciumszálak; akkumulátorok gyártásában használatos porózus szilíciumszálak;

természetes szilícium jellegű anódanyagok, lítiumion-akkumulátorok anódjainak gyártásához; természetes

szilícium jellegű anódanyagok, akkumulátorok anódjainak gyártásához; kémiai anód aktív összetevők

akkumulátorok gyártásánál történő felhasználásra; természetes katalitikus hatású anyagok aktivált szálak

formájában, katalitikus eljárásokban való felhasználásra; természetes katalitikus hatású anyagok katalizált szálak

formájában, katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy felületű, porózus szervetlen szálakból és aktív

hatóanyagból álló, katalitikus folyamatokban felhasználható, aktivált szálösszetételű katalitikus anyagok; nagy
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felületű, porózus szervetlen szálakból és aktív hatóanyagokból álló aktivált szálösszetételű katalitikus anyagok a

katalitikus folyamatokban szűrőelemként, kipufogórendszerek alkotórészeként, katalitikus segédanyagként,

papírként, takaróként, táblaként, szőnyegként, filcként, textíliaként, 3D alakzatként és fóliaként történő

felhasználásra; ipari vegyi anyagok gyártásához használt katalizátorok; katalizátortartók; katalitikus anyagok

aktivált szálak formájában, különböző méretű háromdimenziós alakzatokba formálva, katalitikus folyamatokban

való felhasználásra; üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír, akkumulátorokban történő felhasználásra;

üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír; lítium-ion akkumulátorokban történő felhasználásra; üvegszál alapú

akkumulátor szeparátor-papír, akkumulátorok gyártásához; üvegszál alapú akkumulátor szeparátor-papír,

 lítium-ion akkumulátorok gyártásához; anód anyagok akkumulátorokhoz.

7    Katalitikus átalakító alkatrészek, vagyis a belső égésű motorok katalizátoraiban alkalmazott kerámia és fém

 szubsztrátumok mechanikai alátámasztására szolgáló intumeszcens papír vagy paplan.

 10    Speciális transzfúziós eszközök, vagyis olyan fecskendő készletek, amelyek csövekből, adapterkupakokból,

 tűkből, trombocita és plazma gyűjtőkötegekből és kriogén fagyasztó zsákokból állnak.

 16    Speciális papírok, úgymint könyvkötőpapír, szintetikus papír; könyvkötések megerősítésére szolgáló papír,

 könyvkötések, szalagok és elektromos huzalcsomagolás megerősítéséhez használt papír.

 17    Szigetelő tulajdonságú tűzálló szálak, úgymint szintetikus tűzálló anyagból készült szálak bármilyen

formában, beleértve az ömlesztett szálakat, szőnyegeket, takarókat, lapokat, modulokat, filceket, előfonalat,

szövetet, szalagokat, kötelet, fonatot, zsinórt, papírt, formázott cikkeket úgymint blokkokat, lapokat, csöveket,

laminátumokat és vákuumban öntött formákat és összetevőket, amelyek különböző bevonatok, cement, tömörítő

és fojtó keverékek, magas hőmérsékletnek ellenálló anyagként való felhasználásra termikus anyagokhoz,

akusztikai, mechanikai és elektromos szigeteléshez, gázszűréshez, magas hőmérsékletnek ellenálló tömítésekhez

és tömítések alkotórészeként, katalizátortartóként, hő és tűzvédelmet biztosító szigetelésként, súrlódó anyagok

fék- és kuplungbetétek gyártásához, valamint olvadt fémek továbbításához; szigetelő tűzálló szálak, úgymint

szintetikus üvegszálak, takarók, ömlesztett szálak és modulok formájában tűzálló bélésekhez, hőszigeteléshez,

hő- és lángvédelmi szigeteléshez, valamint fémek továbbításához; szigetelőanyagok, nevezetesen hő- és

hangszigetelő paplanok, amelyek fémből és polimetrikus szálas anyagból állnak, autóipari, közlekedési és

készülékipari felhasználásra, hő- és hangszigetelő pajzsokhoz, hangszigetelő falakhoz; szigetelő tűzálló szálak,

úgymint mikroporózus szilícium-dioxid szálak elektromos, akusztikai, termikus és mechanikai szigetelésekhez;

károsanyag-kibocsátást szabályozó szőnyeg; aktivált szálak katalitikus folyamatokban való felhasználásra;

katalizált szálak katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy timföldtartalmú polikristályos szálak keverékei

katalitikus eljárásokban való felhasználásra; nagy timföldtartalmú polikristályos szálak keverékei

katalizátorokban való felhasználásra; aktivált szálkompozíciók, úgymint nagy felületű, porózus szervetlen

szálakból és aktív hatóanyagból álló keverékek, katalitikus eljárásokban való használatra; aktivált

szálkompozíciók, úgymint nagy alumínium-oxidtartalmú polikristályos szálakból álló keverékek

katalizátorhordozóként való felhasználásra; különböző méretű háromdimenziós alakzatokba formált aktivált

szálak katalitikus eljárásokban való felhasználásra; készülékszigetelés; speciális szigetelő és kompozit papírok a

 gázszállításban használatos kriogén anyagokhoz; kevlár papír; újrahasznosított Nomex papír.

 19    Bármilyen formában tűzálló szálakat tartalmazó tűzálló építőanyagok, úgymint ömlesztett szálak,

szőnyegek, takarók, lapok, modulok, papírok, öntött tárgyak úgymint tömbök, lapok, csövek, laminátumok és

vákuumban öntött formák, és kompozíciók, melyek cement, tömörítő és fojtókeverékek; bármilyen formában

szintetikus üvegszálakat tartalmazó szintetikus tűzálló építőanyagok, úgymint paplanok és modulok tűzálló

bélésekhez, hő- és lángvédelemhez; szintetikus tűzálló építőanyagok, amelyek mikroporózus szilikaszálakat

tartalmaznak intumeszcens papírok vagy szőnyegek formájában, épületek tűzgátló anyagaként valamint hő- és

lángvédelmi építőanyagként való felhasználásra; építőanyagok, úgymint szálas burkolatok, tartós műanyag

bevonatok, közbéléssel ellátott polimerek és laminált hordozók, amelyeket fémen, keménylemezen, faléceken,

deszkákon, deszkaborításon, fagerendákon, forgácslapokon és cementen használnak azok tartósságának

erősítésének céljából; mikrobiológiailag ellenálló anyag, vagyis olyan mikrobiológiai növekedés megfékezésére

szolgáló anyagok mint a penész és a gomba, és amelyet fémre, keménylemezre, falécekre, deszkákra,
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fagerendákra, forgácslapra és cementre kell alkalmazni; fémmentes bevonatok építkezésekhez, úgymint

textilbélések, filcbélések és tűzött filcbélések, a bevonatok megerősítésére szolgáló belső bélésekhez és a CIPP

(cured-in-place pipe) javításoknál használt külső bevonatokhoz, valamint a csőhálózatok és csőrendszerek

 helyreállításához.

 22    Szintetikus szálak, úgymint szintetikus tűzálló anyagból készült szálak, szintetikus üvegszálak és

mikroporózus szilikaszálak; nem gumiból vagy műanyagból készült párnázó anyagok, tömítő párnázáshoz és

 kitöméshez.

 24    Szűrők, tisztítóberendezések, korlátok, pajzsok és szigetelőanyagok gyártásához használt vinil és szövet

 textíliák; égésgátló anyagok a ruházati és az űrhajózási iparban való felhasználásra.

  40    Anyagkezelés, vagyis cellulóz alapú szigetelőanyagok hőkezelése.

 ( 210 ) M 22 01138

 ( 220 ) 2022.04.29.

 ( 731 )  Szabó Roland, Szentlőrinckáta (HU)

 ( 541 ) Rakéta

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz.

 ( 210 ) M 22 01159

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Wings Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Wings

 ( 511 )   35    Reklámügynökség; BTL marketing; üzleti menedzsment.

  41    Rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 22 01223

 ( 220 ) 2022.05.09.

 ( 731 )  MESTERCENTRUM ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tallár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MESTERCENTRUM

 ( 511 )  11    Fürdőszoba berendezések; fürdőkádak; zuhanytálcák; zuhanyfalak; zuhanyfülkék; mosdókagylók;

WC-kagylók; WC-vízöblítők; fürdőszobai szerelvények; vízmelegítők; csapok; csaptelepek; mosogatók; kiöntők;

fűtőberendezések, fűtőkazánok, hőszivattyúk, -cserélők; kazánok; kazántartozékok; fűtőtestek; padlófűtés; fűtési

szerelvények; fűtési csővezeték; szegélyek; fogyasztói vízellátó és vízvezeték berendezések; melegvizes

fűtőberendezések; bojlerek; csövek egészségügyi berendezések részére; hűtőberendezések; fogyasztói

vízvezetékrendszerek; csapok csatornahálózatokhoz; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez;

szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, vízvezetékekhez; fogyasztói gázhálózat

rendszerek; gázleágaztató rendszerek és szerelvények; gázcsövek; gázszerelvények; gázkazánok; gázbojlerek;

gáztűzhelyek; klímaberendezések; klímarendszerek; légfűtő berendezések; szellőző berendezések és elemeik;

 tűzcsapok; házak tűzvédelmi eszközei; csapszekrények; házon belüli speciális csatlakozók.

 35    Szanitertechnikai, fűtéstechnikai, klíma- és légtechnikai termékek, csövek, ipari szerelvények, mélyépítési

 termékek, rögzítéstechnikai termékek és szerszámok nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 01239

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) papadevega

 ( 511 )  1    Élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok.
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  21    Zöldségestálak.

 29    Falafel; növényi alapú tejszín; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; feldolgozott zöldségek; hummusz;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségvelőkrém; tofu; tofus pogácsák; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények; fagyasztva szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

 zöldségalapú készételek kisgyerekeknek; zöldséges mousse-ok [habok].

  30    Szendvicsek; piccalilli [zöldséges, fűszeres szósz].

  31    Lencse [zöldségféle], friss.

 ( 210 ) M 22 01240

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Élelmiszergyártásban felhasznált növényi kivonatok.

  21    Zöldségestálak.

 29    Falafel; növényi alapú tejszín; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; feldolgozott zöldségek; hummusz;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségvelőkrém; tofu; tofus pogácsák; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények; fagyasztva szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

 zöldségalapú készételek kisgyerekeknek; zöldséges mousse-ok [habok].

  30    Szendvicsek; piccalilli [zöldséges, fűszeres szósz].

  31    Lencse [zöldségféle], friss.

 ( 210 ) M 22 01262

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Indectis Zártkürűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokkal kapcsolatos reklámozás és árubemutató szervezése

 Budapesten.

  41    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokkal kapcsolatos előadás és oktatás szervezése Budapesten.

 43    Francia területen szüretelt szőlőből készült borokra vonatkozó italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás

 Budapesten.

 ( 210 ) M 22 01308

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Müller GmbH. & Co. KG, Ulm (DE)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Távközlési berendezések, vezetékes hálózatokhoz és a mobil szektorban; alkatrészek és kiegészítő

alkatrészek az összes ebbe az áruosztályba tartozó árukhoz; mobiltelefonokhoz adaptált hordozók;

 mobiltelefon-tartók; tokok; headsetek mobiltelefonokhoz; mobiltelefon-töltők; kódolt telefonkártyák.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, interneten keresztül is a következő területeken: mobiltelefonok,

mobiltelefon-tartozékok, táblagépek, tablet-tartozékok, számítógépes hardverek, számítógép-perifériák,

okostelefonok, okostelefon-tartozékok; mobiltelefon-szerződések közvetítése, távközlési berendezések vételére és

eladására vonatkozó szerződések közvetítése mások számára; távközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó

 szerződések közvetítése mások számára.

 36    Biztosítási szolgáltatások mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz, táblagépekhez, notebookokhoz,

 laptopokhoz és számítógépes hardverekhez.

 37    Mobiltelefonok, okostelefonok, notebookok, laptopok és táblagépek telepítése, javítása és karbantartása;

 számítógépek és számítógép-perifériák telepítése, javítása és karbantartása.

 38    Távközlési szolgáltatások; távközlési létesítmények kölcsönzése; hálózati szolgáltató szolgáltatásai,

hozzáférési idő bérbeadása adathálózatokhoz interneten; adathálózatokhoz és adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosítása; távközlési szolgáltatások adatbázisokhoz való hozzáféréshez; adatbázisokhoz való hozzáférés

 biztosítása; műsorszórási szolgáltatások; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz.

 ( 210 ) M 22 01508

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Easy Group Kft., Egyházasdengeleg (HU)

 ( 541 ) Magic Hair

 ( 511 )   16    Nyomtatott anyagok.

 35    Szépségápolási cikkek, hajápolási termékek webáruházban történő értékesítése; reklámozás; internetes és

 televíziós reklámok; marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Közösségi média felületeken történő megjelenés.

 ( 210 ) M 22 01509

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Easy Group Kft., Egyházasdengeleg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott anyagok.

 35    Szépségápolási cikkek, hajápolási termékek webáruházban történő értékesítése; reklámozás; internetes és

 televíziós reklámok; marketing és promóciós szolgáltatások.

  41    Közösségi média felületeken történő megjelenés.

 ( 210 ) M 22 01523
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 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Csizmadia István, Győr (HU)

 ( 740 )  Hetyésy Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 22 01682

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  Wessling Holding GmbH & Co. KG, Altenberge (DE)

 ( 740 )  Heinzelmann Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építés; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; jogi

 képviseleti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01683

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Ördög Orsolya Franciska, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vitéz Bátor, Budapest

 ( 541 ) TESTTANODA

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 01756

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték
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 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízió műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;

riporteri szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01813

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Morgan Stanley, New York, New York (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) MORE IS WHAT WE DO

 ( 511 )  36    Befektetési banki szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; pénzügyi szolgáltatások értékpapírok

jegyzése, forgalmazása és kereskedése formájában; pénzügyi szolgáltatások fúziós, felvásárlási,

szerkezetátalakítási és egyéb vállalati pénzügyi tevékenységek formájában; tőzsdeügynöki és részvénykutatási

szolgáltatások; befektetési menedzsment és tanácsadás; pénzügyi szolgáltatások határidős ügyletek,

opciókereskedés, valutakereskedelem, pénzváltás és áruvásárlás formájában; vagyonkezeléssel kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01823

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Antisudor

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Fertőtlenítők és fertőzésgátlók; gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények és cikkek;

 oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; gyógyhatású krémek bőrápoláshoz; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 22 01853

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Heves Megyei Hírlap

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;
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ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

csomagolóanyagok; csomagolópapír; falinaptárak; fényképek; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; fotóalbumok

és gyűjtő albumok; füzetek; golyóstollak; grafikák; grafikus rajzok; határidőnaplók, előjegyzési naptárak;

hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; iratgyűjtők, dossziék; iratlefűzők, dossziék;

irattárolók; íróasztali írószer- és iratrendező; íróasztali könyöklő; irodaszerek; jegyzetfüzetek; jogi folyóiratok;

kalligrafikus munkák; kaparós betűk, képek, matricák; kaparós könyvek rajzoláshoz; karikatúrák; kartondobozok;

kártyák; katalógusok; képek; képeskönyvek; képeslapok, levelezőlapok; képregény-könyvek; képzőművészeti

folyóiratok; képzőművészeti könyvek; keresztrejtvények; kifejezetten gyűjthető kártyák tárolására kialakított

tokok; kifejezetten sporttal kapcsolatos témájú gyűjthető kártyák tárolására kialakított tokok; könyvek;

közlemények, kiadványok; kuponfüzetek; kuponok; kvízkártyák; litográfiai kövek; magazin borítók; magazin

mellékletek újságokhoz; magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok];

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek

gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

nyomtatott brosúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott

vállalati újságok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírcímkék;

papírzacskók és zsákok; poszterkönyvek; programfüzetek; prospektusok; regények; reklámbrosúrák;

reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok; reklámplakátok; szakkönyvek,

kézikönyvek; szakmai magazinok; színes nyomatok; szórólapok; TV-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregény

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

 35    A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés;

adatgyűjtés; álláshirdetés; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés TV-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

multimédiás tartalmak vásárlásához; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák

és minták] terjesztése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és
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magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;
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újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 38    Adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

e-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; elektronikus adatátvitel; elektronikus

hirdetőtáblák; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

kiadványok on-line átvitele; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; előfizetéses televíziós műsorszórás;

fotófeltöltési szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információ közlése elektronikus

eszközökkel; interaktív televízió és rádió sugárzás; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; képek továbbítása

számítógép segítségével; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas közvetítés; rádióadás; podcasting

szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; videófeltöltési

 szolgáltatások.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; előre felvett videofilmek elkészítése; filmek és videofilmek gyártása; filmes szórakoztatás;

folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus

formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hírlevelek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; hírműsorok készítése mozis

vetítésre; interaktív szórakoztatás; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése;

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek biztosítása; nem

letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás;

online szórakoztatás nyújtása; podcastek gyártása; podcastok létrehozása [írása]; rádióműsorok készítése és

bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online

magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakoztatás

e-sport-versenyek formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató televíziós műsorok
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készítése; szórakoztató versenyek szervezése; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; televízióműsorok bemutatása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televíziós (műsor) gyártás; tévéműsorok (el) készítése; TV műsorok készítése; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; video- és DVD-filmgyártás; videofelvételek készítése;

videofilmgyártás; web-es újságok megjelentetése; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01870

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

 ( 541 ) Nógrád Megyei Hírlap

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;

ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

csomagolóanyagok; csomagolópapír; falinaptárak; fényképek; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; fotóalbumok

és gyűjtő albumok; füzetek; golyóstollak; grafikák; grafikus rajzok; határidőnaplók, előjegyzési naptárak;

hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; iratgyűjtők, dossziék; iratlefűzők, dossziék;

irattárolók; íróasztali írószer- és iratrendező; íróasztali könyöklő; irodaszerek; jegyzetfüzetek; jogi folyóiratok;

kalligrafikus munkák; kaparós betűk, képek, matricák; kaparós könyvek rajzoláshoz; karikatúrák; kartondobozok;

kártyák; katalógusok; képek; képeskönyvek; képeslapok, levelezőlapok; képregény-könyvek; képzőművészeti

folyóiratok; képzőművészeti könyvek; keresztrejtvények; kifejezetten gyűjthető kártyák tárolására kialakított

tokok; kifejezetten sporttal kapcsolatos témájú gyűjthető kártyák tárolására kialakított tokok; könyvek;

közlemények, kiadványok; kuponfüzetek; kuponok; kvízkártyák; litográfiai kövek; magazin borítók; magazin

mellékletek újságokhoz; magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok];

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek

gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

nyomtatott brosúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott

vállalati újságok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírcímkék;

papírzacskók és zsákok; poszterkönyvek; programfüzetek; prospektusok; regények; reklámbrosúrák;

reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok; reklámplakátok; szakkönyvek,

kézikönyvek; szakmai magazinok; színes nyomatok; szórólapok; TV-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregény

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

 35    A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés;

adatgyűjtés; álláshirdetés; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés TV-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2986



népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

multimédiás tartalmak vásárlásához; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák

és minták] terjesztése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok
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előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 38    Adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása,

beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

e-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése; elektronikus adatátvitel; elektronikus

hirdetőtáblák; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

kiadványok on-line átvitele; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; előfizetéses televíziós műsorszórás;

fotófeltöltési szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információ közlése elektronikus

eszközökkel; interaktív televízió és rádió sugárzás; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; képek továbbítása

számítógép segítségével; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas közvetítés; rádióadás; podcasting

szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; videófeltöltési

 szolgáltatások.

 41    Audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; dokumentumfilmek készítése; e-sport oktatás; e-sport szolgáltatások;

elektronikus magazinok kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; élő

szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; előre felvett szórakoztató anyagok

bemutatása; előre felvett videofilmek elkészítése; filmek és videofilmek gyártása; filmes szórakoztatás;

folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus

formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hírlevelek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; hírműsorok készítése mozis

vetítésre; interaktív szórakoztatás; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése;

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; magazinok és újságok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása;

nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek biztosítása; nem
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letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nyomtatványok kiadása és

szerkesztése; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás;

online szórakoztatás nyújtása; podcastek gyártása; podcastok létrehozása [írása]; rádióműsorok készítése és

bemutatása; rádióműsorok szerkesztése; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online

magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; szórakoztatás

e-sport-versenyek formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás podcaston keresztül;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató versenyek szervezése; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; televízióműsorok bemutatása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televíziós (műsor) gyártás; tévéműsorok (el) készítése; TV műsorok készítése; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; video- és DVD-filmgyártás; videofelvételek készítése;

videofilmgyártás; web-es újságok megjelentetése; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01877

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Vigh és Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Az ingatlanpiac farkasa

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések karbantartása; irodai berendezések

 üzembe helyezése.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01878

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Barna József, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; irodagépek üzembe helyezése;

irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodai berendezések üzembe helyezése; irodai

 berendezések karbantartása.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 01896

 ( 220 ) 2022.07.17.

 ( 731 )  Imre Kristóf, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Kabátok kutyáknak; kutyanyakörvek; kutyapórázok; kutyaruhák; kutyacipők.

 ( 210 ) M 22 01965

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Kaló Csaba, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  Kaló Áron Zoltán, Noszvaj

 ( 541 ) Szuszinkás Kertvendéglő

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 02008

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  Berényiné Papp Mariann, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 ) transzferaudit

 ( 511 )  35    Adóbevallások elkészítése; adóbevallás előkészítő szolgáltatások; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóügyi konzultáció; adótervezés [könyvelés];

adótanácsadás [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; könyvelés; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; adózási konzultáció [könyvvitel];

könyvelés, könyvvizsgálat; költségek könyvelése; költséggazdálkodási számvitel; könyveléshez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos

konzultáció és információnyújtás; könyvszakértői üzleti szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat;

könyvvitel és számvitel; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; mérlegképes könyvelés; pénzügyi auditálás; számítógépesített könyvelési szolgáltatások;

számítógépesített üzleti nyilvántartás; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számviteli,

könyvelési szolgáltatások; tanácsadás adóbevallások elkészítésével kapcsolatban; tanácsadás könyvelési

kérdésekben; üzleti auditálás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat;

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise

létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi

ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külkereskedelmi

konzultációs szolgáltatások; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti tanácsadás; üzleti tervezéshez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó

szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás

ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; importőrökkel kapcsolatos

nyilvántartások összeállítása; információs nyilvántartás vezetése; pénzügyi nyilvántartások vezetése; üzleti

nyilvántartások ügyvitele; transzferár nyilvántartások előkészítése, kezelése, feldolgozása; transzferár

 dokumentációk készítése; transzferár szabályzatok készítése.

 ( 210 ) M 22 02025

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Papp Tamás, Debrecen

 ( 541 ) Hajdúsági Expo
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 ( 511 )   35    Árubemutatás; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása.

 ( 210 ) M 22 02057

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

 ( 541 ) Miskolci Adventi Villamos

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02079

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Hegedűs Roland, Miskolc (HU)

 ( 541 ) AQUACOLL OXYWATER

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra.

  32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 22 02094

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  energo hungary Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia.

9    Szoftver; villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések;

teljesítménymérők; elektromos teljesítményszabályozók; elektromos konverterek; elektromos elosztók;

elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos szabályozókészülékek

energiakezeléshez; készülékek és műszerek elektromos terheléselosztáshoz; berendezések és műszerek

energiagazdálkodáshoz; készülékek és műszerek villamosenergia-igény kezelésére; töltőállomások elektromos

járművekhez; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elektronikus és elektromos készülékek, gépek és

berendezések, valamint ezek alkatrészei fotovoltaikus energiatermeléshez; ellenőrző (felügyelő) berendezések és

készülékek; számítógépes szoftverplatformok; energiamenedzsment szoftver; szoftverek villamos energia

átviteléhez, áramellátó és elosztó berendezésekhez; áramellátó és elosztó berendezések; szoftverek

villamosenergia-terhelés kezeléséhez és elektromos terheléselosztáshoz; szoftverek az energiaipar számára;

szoftverek napenergia-rendszerek vezérléséhez, beállításához és felügyeletéhez; szoftverek energia- és

villamosenergia-menedzsment rendszerekhez; szoftverek berendezések, gépek, elektronikus és elektromos

berendezések vezérléséhez; szoftverek villamosenergia-ellátási szolgáltatások javítására; áramkör bekapcsolók;

áramlásmérők, fogyasztásmérők; elektromos átalakítók; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák

[elektromosság]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; interkommunikációs berendezések, készülékek;

készülékek villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes

 hardver; számítógépes programok, rögzített; számlálók, mérőműszerek; villamosenergia-elosztó gépek.

 35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti adminisztráció és

menedzsment a villamosenergia átvitel irányítása terén; üzleti adminisztráció és menedzsment a

villamosenergia-ellátás, villamosenergia-elosztás és terheléselosztás területén; üzleti adminisztráció és

menedzsment az energiatermelés és -elosztás területén; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével

kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs szolgáltatások; közvetítői tevékenység az energia kereskedelem

területén; közvetítői tevékenység az energia kereskedelem területén zöld energiaforrásból előállított energiával

kapcsolatban; beszerzési és közvetítői tevékenység az energetika, a villamos energia import és export területén;

segítségnyújtás kereskedelmi tevékenységekhez; segítségnyújtás kereskedelmi tevékenységekhez az
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 energiakereskedelem területén.

 37    Számítógépes hardver és telekommunikációs készülékek telepítése, karbantartása és javítása; áramfejlesztő

berendezések telepítése; energiamegtakarító készülékek telepítése; energiatermelő berendezések karbantartása és

javítása; töltési szolgáltatások elektromos járművekhez; akkumulátor töltési szolgáltatás gépjárművekhez;

gépjármű-akkumulátorok töltése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; számítógépes hardver

telepítése és karbantartása villamosenergia-fogyasztásmérők távleolvasásához szükséges adatátvitelhez;

elektronikus gépek, berendezések javítása és karbantartása; elektronikus felügyeleti készülékek és berendezések

telepítése, karbantartása és javítása; elektromos energia- és áramtermelő készülékek és berendezések telepítése,

építése, karbantartása, szervizelése és javítása; fotovoltaikus cellák és modulok telepítése, karbantartása és

javítása; energiatakarékos készülékek telepítése; tanácsadás az építés, javítás, helyreállítás, karbantartás és

telepítés az energetikai vagy elektronikus berendezések és készülékek területén; elosztó hálózatok kiépítése,

szerelése; mérők és egyéb műszerek, berendezések szervizelése, karbantartása, javítása az energiatechnológia

 területén.

 38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; kommunikáció számítógép terminálokkal; műsorszórási

szolgáltatások; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; távközlési szolgáltatások és berendezések

biztosítása és bérbeadása; platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten és mobilinterneten; online

információs szolgáltatások; online információs szolgáltatások globális számítógépes hálózatokhoz, internetes

 platformokhoz, adatbankokhoz és elektronikus kiadványokhoz való hozzáférés biztosításával.

 39    Áramellátás; energiaszolgáltatás; villamosenergia-ellátási szolgáltatások elektronikus töltőállomásokon

keresztül; villamosenergia-ellátási szolgáltatások elektronikus mobilitáshoz (e-mobilitás); villamos energia

biztosítása; energiaelosztás; információs szolgáltatások és tanácsadás az energiaelosztás területén; szállítás és

tárolás; villamos energia és hő elosztása és átadása; villamos-energia elosztása; gáz, hő és villamosenergia ellátás

 biztosítása; radioaktív hulladék szállítása és tárolása.

 40    Energiatermelés; energiakezelés és átalakítás; villamos energia előállítása hullám-, szél- és napenergiából;

energiatermeléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; műszaki tanácsadási szolgáltatások a

napenergia-termelés területén; energiatermelési berendezések bérbeadása; villamosenergia- és hőtermelés;

 közvetítés a gáz-, hő- és villamosenergia-termelésben.

 42    Energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; épületfelügyelet; energiakezelő szoftverek tervezése és

fejlesztése; energiakezelő szoftverek programozása; kutatás az energia területén; tanácsadási szolgáltatások az

energiafelhasználással kapcsolatban; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; energiaszolgáltató

rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki

tanácsadás biztosítása; épületek energiafogyasztásával kapcsolatos adatrögzítés; energiagazdálkodási és

takarékossági rendszerek fejlesztése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés;

tanácsadók által nyújtott szolgáltatások az energiahatékonyság területén; számítógépes programozás az

energiaszektor számára; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és megfigyelésére szolgáló

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés logisztikához, e-kereskedelmi portálhoz és ellátási lánc

kezeléséhez; energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; regeneratív energiatermelési

rendszerek tervezése és fejlesztése; fotovoltaikus rendszerek tervezése és fejlesztése; energiatakarékossággal

kapcsolatos tanácsadás; tanácsadók által nyújtott szolgáltatások technológiai szolgáltatásokkal kapcsolatban a

villamos energia és az energiaellátás területén; mérnöki szolgáltatások az energiatechnológia területén; műszaki

tanácsadók által nyújtott szolgáltatások az energiatakarékosság és az energiahatékonyság területén; technológiai

tanácsadási szolgáltatások az elektromobilitás (e-mobilitás) területén; műszaki tanácsadás energiatakarékossági

intézkedésekkel kapcsolatban; mások energia- és villamosenergia-szükségleteivel kapcsolatos technológiai

 elemzés.
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 ( 210 ) M 22 02118

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Fedor Vilmos, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02142

 ( 220 ) 2022.08.18.

 ( 731 )  Cirella Simone, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Edina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése.

  43    Éttermi szolgáltatások; étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok.

 ( 210 ) M 22 02149

 ( 220 ) 2022.08.22.

 ( 731 )  Digitális Magyarország Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02157

 ( 220 ) 2022.08.23.

 ( 731 )  Epicure Events Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; képzési célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatás etnikai fesztiválok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok

 rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02187

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Atlas Rise Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Atlas Rise

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02192

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 ) DIABLA

 ( 511 ) 9    Adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok és információ rögzítésére;

animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató berendezések; CD-lemezek, csak

olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k

és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; elektronikus és digitális publikációk,

adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó berendezések; elektronikus könyvek és

publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére alkalmas lemezek/diszkek; félvezető

technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek; hangkazetták; hangok, képek vagy adatok

rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; hangszalagok;

hologramok, interaktív CD-k ('CDI'-k), interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus

játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra; kazetták, készülékek és

eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek

interaktív CD-ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek;

lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses felvételek; magneto-optikai felvételek;

mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), multimédiás felvételek; multimédiás lemezek;

multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken és más elektronikus és digitális adathordozókon

rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek; programok; rögzített és letölthető média;

számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára; számítógépes játékok; számítógépes

szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz, notebookokhoz, számítógépekhez és

médialejátszókhoz; számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg, hang és/vagy kép rögzítésére,

átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon készülékek/berendezések; televízió készülékek; üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; videó CD-k (képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek;

 videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai
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funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és
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szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 02229

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  dr. Papp Gábor, Szigetvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) ALLERGIA KÉPZETT ISKOLA - AKI

 ( 511 )   16    Allergiával kapcsolatos oktatási és képzési anyagok, útmutatók.

 41    Allergiával kapcsolatos képzés és oktatás; allergiával kapcsolatos tudatosságnövelés; testi egészség oktatás

allergiások és családtagjaik számára; allergiával kapcsolatos konferenciák szervezése; allergiával kapcsolatos

oktatási kézikönyvek, útmutatók fejlesztése; allergiával kapcsolatos oktatási anyagok kiadása és terjesztése;

allergiával kapcsolatos szakmai oktatás; allergiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; allergiával kapcsolatos

kiállítások megszervezése oktatási célokra; allergiával kapcsolatos oktatás és képzés biztosítása pedagógusok,

iskolák és szülők számára; foglalkozások allergiával élő gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; allergiával

kapcsolatos tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; allergiás gyermekek ellátásával kapcsolatos

oktatás; allergiával kapcsolatos oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; allergiával kapcsolatos

táborok szervezése, táboroztatás; allergiával élők diétájával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

 allergiával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban.

 44    Allergiás betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása; allergiával

kapcsolatos tanácsadás, allergiával kapcsolatos tájékoztatás; diétás és táplálkozási tanácsadás allergiás

gyermekek, pedagógusok és szülők számára; allergiával kapcsolatos információnyújtás; életmód-tanácsadás

allergiával élők számára; allergiások egészségvédelmével, egészségügyi ellátásával kapcsolatos információs

 szolgáltatások; allergiával kapcsolatos táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.

 45    Személyes és érzelmi támogatás biztosítása allergiás gyermekek és fiatalok, valamint családtagjaik számára.

 ( 210 ) M 22 02263

 ( 220 ) 2022.09.02.

 ( 731 )  FERRAND Kft., Nyíregyháza (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakkeretek, ablaktokok fémből; fém ablakkilincsek; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny-rögzítők

fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek

fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások;

ajtózárak fémből; fém ablakkeretek; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos); ajtók és ablakok fémből; fém

ajtókeretek; zárak fémből, nem elektromos; zsalugáterek fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz;
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 ablakszerelvények fémből.

 19    Ablakkeretek, nem fémből; ablakok, nem fémből; ablaktokok, nem fémből; ablaküveg, a járműablakok

kivételével; ablaküveg építési célokra; ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok nem

fémből; biztonsági üveg; nem fém csapóajtók; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; hőszigetelő

üveg építési használatra; forgóajtók, nem fémből; párkányok, nem fémből; redőnyök, nem fémből; táblaüveg,

 síküveg építkezési célokra.

  37    Építkezés; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; mechanikai, szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02270

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

 ( 541 ) Sómanó Sófelhő-terápia

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02272

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Dr. Csomai Zita, Budapest (HU)

 ( 541 ) Dr. Csomai Zita

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; egészségügyi képzés; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; testi

egészség oktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [edzés]; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés;

egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; orvosi,

egészségügyi képzés és tanítás; nem egészségügyi személyzet képzése gyermekápolásra; egészségügyi problémák

elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz

kapcsolódóan; oktatás a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; egészségvédelem és táplálkozás terén

nyújtott képzés; támogató oktatóprogramok vezetése egészségügyi szakemberek részére; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel

kapcsolatban; oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatóvideók

készítése; könyvkiadás; könyvek multimédiás megjelentetése; kiadás/megjelentetés (könyv -); könyvekkel

kapcsolatos információnyújtás; online könyvismertetők megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; videorögzítés;

videokészítési szolgáltatások; orvosi szövegek megjelentetése; tanítás orvosi területen; orvosi képzéssel

kapcsolatos tanácsadás; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; orvosi témájú oktatási

tanfolyamok lebonyolítása; szakosító tanfolyamok onkológus orvosok számára; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; szemináriumok és

kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; akadémiák (oktatás); coaching (tréning); egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi és fitnesz tréning); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

lektorálási szolgáltatások; fordítói szolgáltatások; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolai szolgáltatások

(képzés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); szakmai nyelvi tolmács és fordítói

szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; egészségügyi szakemberek részére történő

táboroztatási szolgáltatások; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása, (nem reklámcélú-); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel

kapcsolatban; televíziós informálás (egészségnevelési célzattal); egészségtáborok szervezése képzési jelleggel;

szakmai képző és vizsgatáborok szolgáltatásai; versenyek szervezése (oktatási jelleggel); tankonyha;
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főzőtanfolyam; konyhatechnikai eszközök ismertetése; konyhatechnológiák bemutatása; egészségnevelő

programok gyerekeknek; egészségmegőrző oktatás gyerekeknek; iskolai egészségvédő programok szervezése;

 iskolai egészségügyi nevelés; gyógyprotokollok.

 44    Orvosi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott orvosi információs

szolgáltatások; kineziológiai szolgáltatások, Bach-virágterápia szolgáltatások; szakmai vizsga szolgáltatások;

alternatív gyógyászati szolgáltatások; biorezonanciás kezelés és gondozás; bioritmussal kapcsolatos tanácsadás;

böjttel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; betegségek diagnózisának felállítása; betegfigyelés; betegek orvosi

kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi

ellátási és elemzési szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; beszédterápiás szolgáltatások; csillapító kezelés;

cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül; degeneratív betegségek kezelésével kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diabétesszel

kapcsolatos gyógyászati szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; diéták tervezése és

ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai

szolgáltatás; dohányzásról leszoktató kezelések nyújtása; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; egészségmegőrző szervezetek által nyújtott egészségügyi szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségügy; egészségügyi

adatok távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi felszerelések biztosítása; egészségügyi

információk nyújtása; egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egyéni fizikai

rehabilitációs programok kidolgozása; egészségvizsgálati szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; egészségügyi szolgáltatások az

emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; étrendi és táplálkozási útmutatás;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi szolgáltatások; fizikai rehabilitációs

szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás; függők rehabilitációja; gyógyászati

elemzési szolgáltatások a rák diagnosztizálásával kapcsolatosan; gyógyászati elemzési szolgáltatások a rák

diagnosztizálásával és prognózisával kapcsolatosan; gyógyászati értékelési szolgáltatások rehabilitációban részt

vevő páciensek számára a kezelés irányítása és a hatékonyság megítélése céljából; gyógyászati szolgáltatásokkal

kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; gyógyszerészeti konzultáció; gyógyszerészeti információnyújtás;

gyógyszerekkel kapcsolatos információnyújtás; gyógyszerek készítésével és adagolásával kapcsolatos

tájékoztatás; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; homeopátiás egészségügyi kezelések; holisztikus

pszichoterápia; hidroterápia [vízgyógyászat]; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi]

tanácsadás; irányított egészségügyi szolgáltatások; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és

táplálkozásról; immunológiával kapcsolatos tanácsadás; kismamamasszázs szolgáltatások; klinikák és kórházak

által nyújtott gyógyászati kezelési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; köpölyöző terápiás

szolgáltatások; kognitív viselkedési terápia (CBT); lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére;

masszázzsal kapcsolatos információk; masszázzsal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; meditációs

szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; moxaterápia; onkológiához kapcsolódó online információk

szolgáltatása; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi értékelési szolgáltatások;

orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosok és más egészségügyi

szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; reflexológiai szolgáltatások; személyiségtesztek

[mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; szanatóriumok

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2998



szolgáltatásai; tájékoztatás ápolási szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal

kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; tanulási nehézségeket szűrő

szolgáltatások; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; táplálkozási és

étrendi tanácsadás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra

keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében

fogyasztandó ételekről; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció;

táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; távgyógyászat; távgyógyászati szolgáltatások; távgyógyító

szolgáltatások; terápiás testkezelések; terápiás szolgáltatások; véradással kapcsolatos tájékoztatás; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; vérelemzési szolgáltatások; egészségügyi adatok

távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi ellátás;

egészségügyi kockázatfelmérések; mentális egészség szolgáltatások; kiközvetített egészségvizsgálati

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi központok szolgáltatásai

[táplálkozástudomány]; táplálkozástudománnyal kapcsolatos információs szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás

az egészségügyi ágazatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások nyújtása

rászorulóknak; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; orvosok és más

egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció, adatkövetés; orvosi és egészségügyi

szolgáltatások DNS-sel, genetikával, mikrobiom- és genetikai vizsgálattal kapcsolatban; betegek orvosi és egyéb

egészségügyi szakszemélyzet kezelésének monitorozására vonatkozó támogatás nyújtása; mozgásterápiák; keleti

 mozgásterápiák; légzésterápiák.

 ( 210 ) M 22 02323

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Elek Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; ásványi olajok [kozmetikai];

balzsamok nem gyógyászati célokra; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; hialuronsavat

tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók

[piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;

natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású

kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású

masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású

piperecikkek; olajok kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra;

impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; keratint tartalmazó kozmetikumok; kókuszolaj kozmetikai célokra;

kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai

szerek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal átitatott

kendők; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és

testvajak; arckendők; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arctisztító

maszkok; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek;

bőrön használt kozmetikumok; bőrpuhító tisztítók [kozmetikumok]; bőrtisztító habok; folyékony krémek

(kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények; fürdő- és zuhanyolajok (nem

gyógyhatású); tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusolókészítmények; tusolóhabok; utántöltő csomagok

kozmetikai szerek adagolóihoz; zselés szempárnák kozmetikai célokra; parfümök és illatanyagok; aromák

[esszenciaolajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromatikus
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anyagok [esszenciaolajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; borsmenta

nyersolaj; cédrusolaj; citromolaj; desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális cédrátolaj;

esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; fenyőolaj; idegnyugtató

esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok; illóolaj-alapú krémek

aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;

kevert illóolajok; levendulaolaj; levendulás gélek; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; öregedésgátló szérum

kozmetikai használatra; prokollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; micellás víz;

nem gyógyhatású szépségápoló szerek; nem gyógyhatású testápoló készítmények; nem gyógyhatású

zuhanyolajak; aromaterápiás krémek; aromaterápiás oldatok; illatosított krémek; illatosított testápoló tejek és

krémek; levendulaolaj kozmetikai használatra; természetes illatszerek; aknetisztító kozmetikumok; aloe vera

szappan; arcszappanok; folyékony fürdőszappanok; folyékony szappan; folyékony szappanok; folyékony

szappanok kézre és arcra; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; hámlásztóradírok a lábak ápolásához;

hámlasztóradírok kézápoláshoz; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kéztisztító

készítmények; kozmetikai szappanok; krémszappanok; nem gyógyhatású szappanok; szappan; szappan termékek;

szappanok; szappanok és gélek; tusfürdők; utántöltő csomagok kézmosó szappan adagolókhoz; utántöltő

csomagok tusfürdő adagolókhoz; aromás fürdőolajok; fürdőgélek, fürdőzselék; fürdőkészítmények; fürdőolajok;

fürdőolajok kozmetikai célokra; fürdőszappanok; habfürdők; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; nem gyógyhatású fürdőolajok; nem gyógyhatású fürdősók; nem gyógyhatású

szépségápoló szerek fürdővízbe; nem gyógyhatású tusfürdők; tusfürdők (nem gyógyhatású -); ajakbalzsam [nem

gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -); ajakkenőcsök, ajakbalzsamok;

ajakkondicionálók; ajakkrémek; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású -); arc- és testápoló

folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadékok [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó

tejek; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -);

arcszérum kozmetikai használatra; arctisztítók; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló

balzsamok (nem gyógyhatású -); bőrápoló folyadékok [kozmetikai]; bőrápoló hab; bőrápoló hámlasztók;

bőrápoló kivonatok; bőrápoló illóolajok; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; bőrápoló krémek;

bőrápoló krémek kozmetikai célokra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek [testre]; bőrápoló olajok

[kozmetikai]; bőrápoló tisztító tejek; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; bőrfeszesítő krémek; bőrhidratáló

folyadékok [kozmetikai]; bőrhidratáló krémek [kozmetikai]; bőrhidratálók; bőrlágyítók; bőrnyugtató arctisztító

krémek, nem gyógyászati használatra; bőrnyugtató szérumok; bőrpuhító készítmények; bőrtisztító krémek;

bőrtisztító folyadék; bőrtisztító krémek [nem gyógyhatású]; bőrtisztítók [kozmetikai]; bőrtisztítók [nem

gyógyhatású]; bőrtisztítók [testre]; bőrtonifikáló szerek, bőrtonikok; bőrvédő kozmetikumok a bőr leégése ellen;

dermatológiai krémek [nem gyógyhatású]; éjszakai krém; éjszakai krémek [kozmetikumok]; eukaliptuszolaj

kozmetikai használatra; fényvédő faktoros napvédő spray-k; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; hámlasztó

arcradírok; hámlasztó krémek; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; hámlasztó testradírok; hámlasztószerek;

hidratáló arckrémek; hidratáló készítmények [kozmetikai szerek]; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai];

hidratáló krémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló maszkok; hidratáló

testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok

bőrápolásra; illatos testkrémek; illatosított testápoló folyadékok; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású -);

kézápoló olajak (nem gyógyhatású -); kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; kozmetikai arcápoló készítmények;

kozmetikai bőrmegújító készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai hidratálók; kozmetikai

kézkrémek; kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére; kozmetikai krémek száraz bőrre;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére; kozmetikai szerek folyadékok formájában;

krémek testre (nem gyógyhatású -); krémes testpakolások; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású -);

mandulatej kozmetikai használatra; napozókészítmények [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni

folyadékok; narancsbőr elleni krémek; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; nem gyógyhatású bőrápoló

készítmények; nem gyógyhatású bőrszérumok; nem gyógyhatású hidratálók; nem gyógyhatású krémek; nem

gyógyhatású krémek szemápoláshoz; nem gyógyhatású tápláló krémek; nem gyógyszeres arcápoló készítmények;
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öregedés elleni bőrápoló készítmények; öregedés elleni kozmetikumok; öregedésgátló hidratálók kozmetikai

szerekként történő használatra; öregedésgátló szérum; öregedést késleltető gélek, zselék; ránctalanító bőrápoló

készítmények; ránctalanító krémek; száraz bőr ápolására szolgáló kozmetikumok; szemápoló termékek, nem

gyógyhatású; szemránctalanító oldatok; testápoló olajspray-k; testápoló tejek; testápolók; testfeszesítő krémek;

tisztító hab; tisztító krémek; tusfürdő; tonikok [kozmetikumok]; tonikok kozmetikai használatra; utántöltő

csomagok bőrápoló adagolókhoz; utántöltő csomagok testtisztító termékek adagolóihoz; védőkrémek; hajápoló

készítmények; hajkondicionáló készítmények; hajkondicionáló szerek; hajsamponok; hajszérumok; hajszeszek,

 balzsamok, hajra való folyadékok; hajtisztító készítmények.

5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; antioxidáns

táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; albumin étrend-kiegészítők; ásványi

étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; C-vitamin

készítmények; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó

étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; ginzenget tartalmazó,

egészségtámogató táplálékkiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitamintabletták; vörös ginzenget tartalmazó, egészségtámogató

táplálékkiegészítők; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; D-vitamin készítmények; diéta

során használatos antioxidánsok; diétás és táplálkozási készítmények; gyógyteák; hordozó anyagok

ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában; humán étrend-kiegészítők; L-karnitin

fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin

készítmények; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; növényi kiegészítők; pezsgő

vitamintabletták; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein

 étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; tejcukor; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin italok.

 44    Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

bőrápoló szalonok; gyantás szőrtelenítés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; karcsúsító kezelések;

kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások;

kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai kezelés;

kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai

termékek felvitele a testre; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai test-, arc- és hajápoló

szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; lábápolás; narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; szépségápolás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

szolgáltatások; szolgáltatások az emberi test gyantázására; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a

 test- és szépségápolás területén; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02324

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Elek Annamária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Árucsomagolás; árucsomagolási szolgáltatások; árucsomagolással kapcsolatos tanácsadás; áruk

csomagolása; áruk osztályozása és újracsomagolása; áruk raktározása; áruk újracsomagolásával kapcsolatos
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tanácsadási szolgáltatások; címkézési szolgáltatások; csomagok tárolása; csomagolás; csomagolási szolgáltatások;

dobozolási, csomagolási szolgáltatások; kereskedelmi áruk tárolása; kozmetikumok tárolása; palackozási

szolgáltatások; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározási szolgáltatások; forgalmazási szolgáltatások;

 csomagolásmentes szolgáltatások; csomagolásmentes kozmetikai termékekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02326

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Tianjin B&M Science and Technology Co., Ltd., Xiqing District, Tianjin, P.R. (CN)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Lítium kobalt-oxidok; nikkel-kobalt-mangán hármas anyagok; hármas anyagok; nikkel tartalmú vegyszerek;

 lítium-foszfát; nikkel sók; nikkel-oxidok lítiumhidroxid [lítium-oxid]; kobalt-oxid ipari használatra; manganát.

9    Akkumulátorok járművekhez; elemek; autó akkumulátorok; lítiumion akkumulátorok; lítium akkumulátorok;

akkumulátor dobozok; újratölthető elemek; elektromos akkumulátorok, elemek elektromos járművek

 meghajtásához; akkumulátor saruk; nikkel-kadmium akkumulátorok; biztosítékok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; kereskedelmi

információs szolgáltatások az interneten keresztül; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; import-export ügynökségek; beszerzői

szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; vegyszerek újrahasznosítása; hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása; mérgező ipari hulladékok eltávolítása; mérgező hulladékok kezelése;

információ anyagkezelésről; hulladékkezelés [átalakítás]; vezélyes anyagok semlegesítése; veszélyes hulladékok

 kezelése.

 42    Műszaki kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki kutatási projektek és tanulmányok; kutatás

az energia területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások az alternatív energiatermelés terén; anyagtesztelés;

vegyészeti kutatás; biokémiai tanácsadás; tudományos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

 kémiai reagensekkel kapcsolatban; nyersanyagtesztelés; termékek tesztelése.

 ( 210 ) M 22 02327

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Seacon Europe Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Seacon Europe

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02381

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasználói értékelési rangsorok
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szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; pay per click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi- vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)
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technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02382

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasznalói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi- vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi- vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; pay per click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi- vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3004



egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklamcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció; fényképészet.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)

technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02385

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Limes Model Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényképészeti keresők, képkeresők; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető képfájlok;
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számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

 szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések.

  10    Állatorvosi készülékek és eszközök.

  16    Építészeti makettek.

 28    Asztali társasjátékok; játékmodellek; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek

 [játékok].

 35    Egészségügyi nyilvántartások és akták számítógépesített kezelése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

  37    Orvosi műszerek sterilizálása; sebészeti műszerek fertőtlenítése.

 40    3D nyomtatás; bőrmegmunkálás; famegmunkálás; fényképnyomtatás; homokfúvási szolgáltatások;

 lézergravírozás; marás [forgácsolás]; vulkanizálás [anyagkezelés].

 41    Állatidomítás, kiképzés; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

 tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás.

 42    Biológiai kutatás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; klinikai kísérletek; kutatás a

mesterséges intelligencia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások;

számítástechnikai tanácsadás; számítógépes kódolás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógéppel

 szimulált modellek tervezése; számítógép szoftver tanácsadás; technológiai kutatás; tudományos kutatás.

 44    Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási tanácsadás;

egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok

távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; foglalkozásterápiás szolgáltatások; gazdálkodás

(állatok); kiropraktika; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; masszázs; orvosi berendezések kölcsönzése;

orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02398

 ( 220 ) 2022.09.16.

 ( 731 )  Activator International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PAWER

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 22 02407

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02408

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02410

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02411

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02412

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 22 02416

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Zenon Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Zenon Clinic

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; klinikák; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások;

 diétás és táplálkozási tanácsadás; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 02419

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Zenon Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia;

klinikák; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet; terápiás

 szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 02467

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Holland Unió Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MasterCat

 ( 511 )   31    Állateledelek [kekszfélék]; konzerv táplálékok macskáknak; macskaeledelek.

 ( 210 ) M 22 02468

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Hello Good Food Kft., Diósd (HU)

 ( 541 ) Fitti

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; ananászfánkok; bablekvárral töltött zsemlék; bambuszlevelekbe

göngyölt ragacsos rizs (zongzi); banánfánkok; baozi [töltött gőzölt tészta]; baromfi- és vadhúsos piték; baromfit

tartalmazó piték; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; briósok; bundás kenyér;

burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből készült sós készételek; burgonyalisztből készült

rágcsálnivaló termékek; burritók; búzából készült rágcsálnivalók; calzone; chalupas [besütött tortillák hússal és

babkásával töltve]; chimichanga; chips [gabonakészítmény]; chow mein [kínai pirított tésztás étel]; chow mein

[tésztaalapú étel]; crepe [francia palacsinta]; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csípős kolbász és ketchup
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félbevágott kifliben; csirkés pite; csirkés szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; csirketekercsek; csokoládé

alapú szeletek [készétel]; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek; csokoládéval bevont burgonyachips;

csokoládéval bevont rizssütemények; cukorral bevont pattogatott kukorica; darált babba forgatott ragadós

rizspogácsa [injeolmi]; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; disznóhúsos piték; dobozolt ételek, amelyek

rizsből, valamint húsból, halból vagy zöldségből állnak; édes rizs diófélékkel és jujubával [yaksik]; elkészített

élelmiszerek szósz formájában; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; előre csomagolt ebéd, amely főként

rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; elősütött pizzalapok; elsősorban rizst tartalmazó

fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; empanada; enchilada; extrudált búza snack

termékek; fagyasztott bundás kenyér; fagyasztott bundáskenyér-rudacskák; fagyasztott gofrik; fagyasztott, hússal

töltött sütemény/tészta; fagyasztott palacsinták; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztva szárított

ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fajitas [mexikói étel];

feldolgozott gabonafélékből készült sós kekszek; feldolgozott pattogatni való kukorica; félkész ravioli; flapjack

[zabpelyhes szelet]; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek; főként kenyérből álló

rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó ételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztából álló ételek;

főként tésztát tartalmazó készételek; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; friss kolbászos

tekercsek; friss lepények, piték; friss pizzák; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel ízesített sós

kekszek; gabona alapú chipsek; gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók; gabonaalapú,

étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából gyártott rágcsálnivalók; gabonából

készített rágcsálnivalók; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gabonából

készült ropogtatnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók; gabonakeményítőből készült snack

termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; gimbap [koreai

rizsétel]; gluténmentes pizzák; golyócska formájú rizsropogósok (arare); göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; hagymás kekszek; hagyományos koreai

rizses sütemény [injeolmi]; hajdinazselé (memilmuk); halas lepények; halat tartalmazó szendvicsek; halfilét

tartalmazó szendvicsek; hamburger zsemle; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hússal

és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst

tartalmazó szendvicsek; hűtött pizzák; ízesített pattogatott kukorica; jiaozi (töltött tésztagombócok); karamellás

pattogatott kukorica; karamellel bevont pattogatott kukorica cukrozott diófélékkel; karfiolból készült fagyasztott

pizzaalapok; készételek pizzák formájában; kétszersült lisztből készült snack termékek; kimcshi-palacsinta

(erjesztett zöldséges palacsinta); kimcshi-palacsinta [kimchijeon]; kínai gőzölt gombócok [shumai, főtt]; kínai

töltött gombócok [gyoza, főtt]; kisütött húspogácsák zsemlében; kölesből készült sütemények; konzerv spagetti

paradicsommártásban; kukorica, sült; kukoricaalapú sós rágcsálnivalók; perecek; pirított sajtos szendvics, sajtos

melegszendvics; pirított sajtos szendvics sonkával, sajtos melegszendvics sonkával; pitachipsek; pizza; pizza

alapok; pizzaalapok; pizzalapok; pörkölt kukoricaszemek; pot pie [töltött sós pite]; puffasztott kukoricából

készült rágcsálnivalók; puffasztott kukoricapehely; puffasztott kukoricapehely snackek; puffasztott rizs szelet;

puffasztott sajtgolyók [kukoricás rágcsálnivalók]; puha perec; pulykás szendvicsek; quesadillák [mexikói töltött

lepény]; quiche-ek; quiche [francia töltött lepény]; quiche [tésztában sült sós sodó]; ragadós rizses sütemény

(chapsalttock); ragadós rizsgombócok; rákgombócok; rákszirmok; ramen [japán tésztaalapú étel]; ramen tészta;

ravioli; rizottók; rizs alapú ételek; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizs rágcsálnivalók; rizsalapú

előkészített ételek; rizsalapú rágcsálnivalók; rizses készételek; rizses ropogtatnivalók; rizses tésztaalapok;

rizsgombócok; rizsgombócok édesbab öntettel [ankoro]; rizskeksz [senbei]; rizssaláták; rizslisztből készült snack

termékek; rizssütemény; rizstorta, rizslepény (rizsből készült sütemény); rizstorták, rizslepények; sajtburgerek

[szendvicsek]; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos extrudált

kukoricapelyhek; sajtos makaróni; sajtos makarónik; sajtos puffasztott kukorica snackek; sajttal ízesített sós

kekszek; sajttal töltött sós kekszek; salátát tartalmazó szendvicsek; snack ételek (gabona alapú -); sonkát

tartalmazó leveles tészta; sós palacsinták; sós sütemények; spagetti húsgombóccal; stir-fry rizs; sült kukorica;

sushi; sütőtökkása [hobakjuk]; szamószák; szárított algatekercsek [gimbap]; szárított gyümölcsöt tartalmazó

zabfalatok; szendvicsek; szójalisztből készült rágcsálnivaló termékek; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; taco
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[kukorica chips]; tamale [töltött kukoricalevél]; tartósított pizzák; tavaszi tekercs; tavaszi tekercsek; teljes

kiőrlésű búzából készült snack termékek; teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; tengeri algába csavart, előkészített rizs;

tengeri algával ízesített kukorica chipsek; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaalapú készételek kisgyermekek

számára; tésztaételek; tésztaételek konzervben; tésztasaláták; több gabonafélén alapuló rágcsálnivalók; töltött

bagettek; tojásos lepények; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; töltött molnárkák; töltött tekercsek; töltött

tészta; töltött tészták; töltött zsemlék; tortilla; tortilla chips; tortilla rágcsálnivalók; túlnyomórészt tésztát

tartalmazó száraz és folyékony készételek; vadhúst tartalmazó lepények, piték; virslis szendvicsek; virslis

tekercsek; vörösbabpástétommal töltött gőzölt zsemlék; wokban sült rizses tészta, sütemény [topokki]; wokban

sült üvegtészta zöldségekkel [csapcshe]; wonton chips; wontonok; zöldhagymás palacsinta [pajeon]; zöldség

ízesítésű kukorica chipsek; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldségekkel és marhahússal kevert rizs

[bibimbap]; zöldségekkel ízesített sós kekszek; zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséges piték;

zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó sütemények; zöldséget és húst

tartalmazó sütemények; zsúrszendvicsek; achar pachranga (indiai fűszeres gyümölcskonzerv); almaborecet;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; angyalgyökér; ánizsmag; aromák tortákhoz, az illóolajok kivételével; aromás

ételízesítők [nem illóolajak]; aromás készítmények cukorkákhoz; aromás készítmények jégkrémekhez; aromás

készítmények süteményekhez/tortákhoz; aromás készítmények süteményekhez; ásványi sók élelmiszerek

tartósítására; aszaltfüge alapú fűszer; asztali só; balzsamecet; baromfiból készített ízesítők; bazsalikom, szárított;

befőtt gyömbér mint ízesítő; borecetek; borhoz ízjavítóként adott pirított faforgács; borkő főzéshez; borkő

[monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; bors [fűszer]; borsmenta cukrászárukhoz;

borsmenta [nem gyógyászati használatra]; borsmentás bonbonok [nem orvosi használatra]; borsos ecet;

borsszemek; chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra; chilipor; citromaromák, az illóolajok

kivételével; citromos ízesítők; citromos ízesítők ételekhez vagy italokhoz; citromsav [ízesítő]; crab boil

[fűszerkeverék rákfélék főzéséhez]; csigából készített ízesítők; csillagánizs; csípős őrölt bors [fűszer]; csokoládé

alapú termékek; csokoládéízesítők; csokoládés szendvicskrémek; csokoládészirup; curry [fűszer]; curry fűszerek;

curry fűszerkeverékek; curry [ízesítő]; curry por; curry por [fűszer]; darált fokhagyma; darált fokhagyma [fűszer];

dashi-tsuyu [japán ízesítőként használt alaplé]; dióféléket tartalmazó szószok; diófélékkel ízesített szószok; ecet;

ecetek; édes savanyúság [fűszerek]; ehető kivonatok élelmiszerekhez [nem éteres anyagok és eszenciaolajok];

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; élelmiszerekhez

való tartósítószerek (só); élelmiszerízesítők [nem esszenciális olajok]; elkészített torma [fűszer]; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; esszenciák élelmiszerekhez [kivéve az

éteresszenciákat és az esszenciaolajokat]; ételek készítéséhez használt eszenciák [nem illóolajok]; ételekhez

adható illatosító anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételekhez adható

pikáns ízesítő anyagok [nem illóolajok]; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők; ételízesítők (fűszerek); ételízesítők [nem

illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; étkezési fűszerek; étkezési glutamát; étkezési kurkuma;

étkezési mustárkészítmények; fából készült füstpárlatok, desztillátumok élelmiszerek ízesítésére; fagylaltöntetek;

fahéj; fahéj [fűszer]; fahéjrudak; fehér bors; fehér ecet; fekete bors; feldolgozott fokhagyma fűszerként való

használatra; feldolgozott ginzeng fűszernövényként, fűszerként vagy ízesítőként való használatra; feldolgozott

gyógynövények; feldolgozott kendermag [ízesítők]; feldolgozott magok ételek és italok ízesítéséhez; feldolgozott

magok fűszerezéshez; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez;

feldolgozott mogyoróhagyma ízesítéshez; feldolgozott tökmag [ízesítő]; fokhagymalé; főzéshez használatos

kivonatok (nem esszenciaolajok); gyömbér [fűszer]; főzéshez használható füvek/fűszerek; gyömbér [porított

fűszer]; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsaromák, az illóolajok kivételével; gyümölcsecet;

gyümölcskoncentrátumokból álló édesítőszerek; gyümölcsökből készített ízesítők; gyümölcsökből készített

ízesítők [nem esszenciális olajok]; gyümölcsös ízesítőszerek kivéve az esszenciákat; gyümölcsszószok; halból

készített ízesítők; halszósz; harissa [ízesítő]; homárból készített ízesítők; húsból készített ízesítők; húspuhító

szerek, háztartási használatra; italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők; italokhoz adható illatosító

anyagok [nem illóolajok]; italokhoz adható ízesítőanyagok [nem illóolajok]; ízesített bevonatok húshoz, halhoz,

baromfihoz; ízesített ecetek; ízesített gyümölcskocsonya porok zselés desszertek készítéséhez; ízesített
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panírkeverék olajban sütéshez; ízesített só főzéshez; ízesítő anyagok és fűszerek; ízesítőanyagok

rágcsálnivalókhoz [kivéve esszenciaolajok]; ízesítők ételekhez; ízesítők, fűszerek pattogatott kukoricához;

ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítők, ízfokozók [kivéve illóolajok]; ízesítők mononátrium-glutamátból;

ízesítők sajtokhoz; ízesítők sűrített szószok formájában; ízesítők szárított mártások formájában; ízesítők

tortákhoz, süteményekhez; ízesítőként használatos ánizsmag; ízesítőként használatos köménymag; ízesítőként

használatos mák; ízesítőként használatos szárított koriandermagvak; ízesítőként használt malátakivonatok;

ízesítőként használt pörkölt és őrölt szezámmag; ízesítőként használt szárított koriander; ízesítőkeverékek

pörköltekhez; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; ízesítőszerek/aromák italokhoz; ízesítőszerek

instant főtt birkahúshoz; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek vajhoz; ízfokozók

élelmiszerekhez [nem esszenciális olajok]; japán fűszerbors por [sansho por]; japán fűszertorma por [wasabi por];

japán nyílgyökér por [kudzu-ko, étkezési célokra]; kapribogyók; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak;

kenyéralapú töltelékkeverékek; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kerti gyógynövények, tartósított

[ízesítőszerek]; kivonatok élelmiszerekhez [kivéve az esszenciális olajokat]; kivonatok ételekhez [kivéve éter

esszencia és esszenciaolajok]; kivonatok főzéshez; kivonatok főzéshez [nem esszenciaolajok]; kivonatok mint

ízesítőszerek [nem esszenciaolajok]; konyhasó; korianderlevél, szárított; kötőanyagok kolbászhoz; kurkuma;

kurkuma étkezési használatra; laksa; levesízesítők; levesízesítők [nem esszenciális olajok]; majonéz-alapú

krémek; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; majonéz savanyúsággal; perillapor élelmiszerekhez;

pillecukor bevonat; pizzafűszerek; por állagú fűszerek; porított fokhagyma; sáfrány; sáfrány [ételízesítő];

sáfrányos só ételek ízesítéséhez; savanyított gyömbér [fűszer]; savanyúságokból készített ízesítők; só; só

élelmiszerek tartósítására; só ételízesítéshez; só halak tartósításához; só pattogatott kukoricához; sonkamáz;

sörecet; sós ételízesítők állati tápokhoz [nem illóolajok]; sós lé savanyításhoz; sótabletta hal tartósításához;

sótabletták élelmiszerek tartósításához; sótabletták ételek tartósításához; szalmagyopár [fűszerek]; szalmagyopár

[íz]; száraz fűszerkeverékek pörköltekhez; száraz ízesítőszerek; szárított csilipaprika [fűszer]; szárított fűszerek;

szárított fűszernövények kulináris célokra; szárított gyógynövények; szárított menta; szárított metélőhagyma;

szarvasgombás só; szegfűbors; szegfűszeg; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmaggal kevert asztali sók;

szezámmagok [fűszerek]; szintetikus ételsűrítők; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szumák fűszerezéshez; taco [kukorica chips] fűszerek, ízesítők; tamarind

[ízesítő]; tartósítószerek állateledelekhez [só]; tartósított gyógynövények; teaízesítők; teakivonat; tejsodó

keverékek; tejsodópor; tejturmix alapok [ízesítőszerek/aromák]; telített sósvíz főzéshez; telített sósvíz

koktélokhoz; tenger gyümölcsei ízesítésű fűszerek; tengeri só élelmiszerek tartósításához; tengeri só főzéshez;

tengervíz főzéshez; természetes aromaanyagok fagylaltokhoz [nem étereszenciák vagy eszenciaolajok];

természetes aromaanyagok jégkrémekhez [nem éter esszenciák vagy esszencia olajok]; töltelékporok, keverékek

[élelmiszerek]; torma [fűszerek]; turbolya, tartósítva; vanília; vanília [ízesítőszer]; vanília ízesítőszerek;

vaníliaaromák konyhaművészeti célokra; vaníliahüvelyek; vanillin; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz

[ízesítők/fűszerek]; wasabipor [japán tormából]; zellersó; zöldség sűrítmények ízesítéshez; zöldségalapú ízesítők

tésztához; zöldségfélékből készült ízesítők [nem illóolajak]; zsálya [fűszer]; aioli [fokhagymás majonéz]; alfredo

szósz; articsókaszószok; babkrémek; barbecue szószok; barnamártás; bors szószok; chiliszósz; chow-chow

[zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; csatni (fűszeres mártogatós); csili fűszer; csilipaprika paszta mint

fűszer; csípős chilipaprikaszósz; csípős chilis babkrém; csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; curry

krémek; currypaszták; currys krémek étkezési célokra; curryszószok; édes-savanyú mártás; erjesztett

csípőspaprika krém [gochujang]; alacsony sótartalmú kenyér; angol muffinok; angolszalonnás molnárkák;

bagelek [péksütemények]; bagettek; briós; bucik, zsemlék; crumpet [angol élesztős palacsinta]; dán kenyér; dán

zsemlék; durva őrleményből készült szárított kenyerek; édes vörösbabbal készült kenyér; élesztős zsemlék;

elősütött kenyér; extrudált kenyér; extrudált kenyér [rágcsálnivalók]; fekete rozskenyér [pumpernickel]; félkész

kenyér; fokhagymás kenyerek; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; gluténmentes kenyér; ételöntetek

[szószok]; étkezési mustár; főként ketchupból és salsából [szószból] álló ételízesítők; fokhagymapüré;

földimogyorószósz; fűszeres babpüré; fűszeres mártások; fűszernövényes mártások; garnélaszósz; gombaszószok;

grillezett húshoz [barbecue] való szószok; gyömbérpüré [ízesítő]; hon-mirin jellegű ízesítő szósz; húslé, mártás,
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szaft; húsos szaftok; ízesített szójaszósz (chiyou); ízesítőként használatos chili paszta; kebaböntet; kecsap; kész

szószok; kész wasabi; készítmények mártások előállításához; ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; ketcsap;

ketcsup; kevert mártások; kombu algás szójaszósz; koreai szójaszósz [ganjang]; majonéz; majonéz alapú szószok;

majonéz utánzat; marcipán massza; mártás keverékek granulátum formájában; mártáskeverékek; mártások

konzervben; mártásporok; mustár; osztrigaszósz; paradicsom ketchup; paradicsomalapú szószok;

paradicsomszósz; paradicsomszószok; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pikáns szósz;

pizzaszószok; remuládmártás; szószok készítésére használt keverékek; szószok pasztára; szószok pizzára; szószok

rizshez; szószok sütés közbeni locsoláshoz; szószok szarvasgombakrémmel; szószok tésztafélékhez; taco szósz;

tartármártás; tartármártások; teriyaki szószok; tejszín tartalmú salátaöntetek; tésztaöntetek; tormaszószok; vegán

majonéz; wasabi krém; worcestershire szósz; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok]; zöldségpürék

[szószok - élelmiszerek]; reszelt savanyúság [ételízesítő]; sajtszósz; salátaöntetek; salátaöntetek és dresszingek;

salsa szószok; sambal oelek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szósz [csípős pirospaprika szósz]; sambal

szószok; satay szószok; savanyú szószok ízesítőként való használatra; spagetti szósz; sűrített szószok; szárított

mártás por formájában; szecsuáni bors mint fűszer; szezámkrémek; szójabab krém [ételízesítő]; szójabab krém,

paszta ízesítőszer [doenjang]; szójabab pástétom; szójakrémek [ízesítők]; szójaszósz; szójaszószok; szószok;

szószok csirkéhez; szószok fagyasztott halhoz; szószok főzéshez; édesség-termékek (nem gyógyhatású -);

édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek diófélékből; keménycukorka; kenyér;

kenyérfelfújt; keverékek forró csokoládéhoz; kheer keverék [rizspuding]; légbuborékos csokoládé; lekváros

molnárkák; madártej; mandulás édességek; likőrös csokoládék; marcipán; marcipán helyettesítők; mazsolát és

szerecsendiót tartalmazó rizspudingok; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); mochi-gashi [rizsből

készült japán sütemény]; mogyoró ízesítésű pavlova; mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorókrémek;

mogyorós grillázs; mogyorós pavlova; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; mogyoróvaj pasztilla; müzli

desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; narancs alapú édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek;

nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem gyógyhatású édességek

zselé formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú diétához; nem gyógyhatású édességek,

cukortermékek; nem gyógyhatású édességek; nem gyógyhatású lisztes édességek; nem gyógyhatású mentás

édességek; nugát; nyolc kincs rizspuding; olajban sült tésztarudak (youtiao); őrölt kávébabot tartalmazó

csokoládészeletek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pandoro (olasz ünnepi kalács); panettone; papad;

papadum; papadumok; pékáruk; poppadomok; pralinés ostya; pudingok; pudingok mint desszertek; rizs alapú

pudingos desszertek; rizspuding; rizspudingok; sajtos kekszek; sopapilla [mexikói fánk]; sopapilla [sült tészták];

sós aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek;

sült tésztatekercsek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); szárított cukrozott

sütemények rizslisztből (rakugan); szultánkenyér; táblás édességek; taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel

töltött japán sütemény); tej ízű nem gyógyhatású édességek; tejberizs; tejes cukrászáruk; tejet tartalmazó nem

gyógyhatású édességek; tejsodó; tejsodó utánzat; tejsodó [vaníliás krém]; tejsodók; tejsodók [sült desszertek];

tiramisu; tojás formájú nem gyógyhatású édességek; tojásos tejsodó; trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -]

[édesség]; vattacukor; viennoiserie [péksütemények]; vla [tejsodó]; yorkshire pudding; zselét tartalmazó

cukrászáruk; gőzölt kenyér; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; gyümölcskenyerek; gyümölcsös malátás cipó;

hagymás vagy sajtos kekszek; holland kétszersült; kekszek aperitifként; kekszek [édes vagy sós]; kekszek,

kétszersültek; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyerek és zsemlék; kenyérrudacskák; kenyérrudak; kétszersültek;

kétszersültek, száraz kekszek; kovásztalan kenyér; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka);

kukoricalisztből készült zsemle (almojábana); kukoricalisztből készült sült golyócskák; lapos kenyér; lekvárral

töltött briósok; lomper [burgonya alapú lepénykenyér]; magvas kenyér; malátás kenyér; malátás kenyérkeverék;

mazsolás kenyér; morzsa; naan kenyér; pászka [macesz]; pikelet; pikelet [ausztrál palacsinta]; pirítós kenyér;

pirítósok; pirítósok [kekszek]; pirított zsemlekockák; pita kenyér; pogácsák; pogácsák, fánkok; ropik;

szendvicstekercsek [kenyér]; szódás kenyér; szójababos kenyér; taco héjak; teasütemények; teljes kiőrlésű

kenyerek; tortilla kagylók; vastag kenyérpálcikák, kenyérpálcák; vékony kovásztalan kenyérlapok; zabkekszek

emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zsemlefélék; zsemlék; zsemlék étkezéshez; zsemlék

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3012



[kenyérfélék]; zsemlemorzsa; zsemlék, zsömlék; áfonyás piték; almatorták; apró vajas kekszek; aprósütemények;

bevont torták; brownie (csokoládés sütemények); aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények];

bablekvárral töltött ostyák (monaka); bajor krém; baklava; bécsi sütemények; bundák tavaszi tekercshez; churros;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládépaszták, krémek; csokoládés karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés

piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények;

csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont sütemények, torták;

csokoládéval bevont vajas kekszek; csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval részben bevont omlós

keksz; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek,

aprósütemények; cukrászsütemények; dán péksütemény; dán vajas kekszek, aprósütemények; eclair fánkok; édes

kekszek emberi fogyasztásra; égetett krém; epres sütemények; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták;

fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fagylalttölcsérek; fánkok; félig bevont csokoládés kekszek;

fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; friss péksütemények; gabonafélékből készült kekszek,

aprósütemények emberi fogyasztásra; gofrik; gőzölt piskóták (fagao); grillázs; gyömbéres aprósütemény;

gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölccsel töltött

cukrásztermékek; gyümölcskenyér szeletek; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös piték;

gyümölcsös sütemények; gyümölcsöt tartalmazó kekszek, aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

gyümölcstorta alapok; habcsókok; holdsütemények; holland mézeskalács (taai taai); japán stílusú gőzölt

sütemények (mushi-gashi); jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; karácsonyi pudingok; keksz;

kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek;

kemény keksz [tengerészek keksze]; kókuszos macaronok; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

krémeket tartalmazó sütemények; krémes molnárkák; krémes pite; kürtőskalács; lepények; lepények [édes vagy

sós]; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény];

madeleine (teasütemény); mákos péksütemények; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi

fogyasztásra; malátás sütemények, torták; mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; mandulatorták;

melaszos sütemények, torták; mille-feuille; mini mignonok [aprósütemények]; minitorták; muffin; Napóleon

szelet; narancs alapú sütemények; nem húsos piték; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostya

kosárkák, torta alapok; ostya monakához [japán sütemény]; ostyák; ostyák [étel]; ostyák, goffrik; ostyarúd

[keksz]; ostyarudak; pasty [töltött péksütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours

[sütemény]; pitetészta, lepénytészta; plumcake [piskóta]; profiterol; pudingos piték; reggeli sütemények; sachima;

sajttorták; sült apró fánksütemények; sült élesztős tészta (karintoh); sütemény kosárkák; sütemények;

süteményekhez való tészta; süteményrudak; sütinyalókák; szavarin; szerencsesütik; tartós sütemények;

tejcsokoládés teasütemények; tejszínes, krémes sütemények, torták; tészta tavaszi tekercsekhez; tésztában sült

pástétom; tésztabundák tavaszi tekercshez; tojáskrémes kosárka; tojáslepények; tökpite; tölthető

süteménykosárkák; töltött sós péksütemények; torta; torták cukrokból; torták [gâteau]; tortakosárkák; vajas

kekszek [petit-beurre]; vegán sütemények; vol-au-vent levelestészta kosárkák; vol au vent [töltött levelestészta

kosárka]; alkohol alapú édességek [nem gyógyhatású -]; borsmenta cukorka; borsmentás pasztillák [cukorkaáruk]

nem orvosi használatra; cachou [cukorkák], nem gyógyszerészeti alkalmazásra; csikóhal formájú csokoládé;

csokoládé adventi naptárban; csokoládé édességek; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé pasztillák;

csokoládé pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények;

csokoládémassza; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; csokoládéval bevont

szeletek; cukorbevonatú édességek; cukorbevonatú keménykaramella; cukorból készült tortadíszek; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák, nem gyógyászati használatra; cukorkák [nem gyógyhatású];

cukorkák (nem gyógyhatású -) mentollal; cukorkák (nem gyógyhatású -) alkohollal; cukormentes cukorkák;

cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukormentes rágógumi; cukorral bevont almák;

cukorszirup; cukrozott mandula; cukrozott szójabab [hama-natto, amanatto]; drazsék [nem gyógyhatású

cukorkák]; édes zselés babpépből készült szeletek; édesgyökér; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség];

édesség szeletek; édességek; édességek [cukorkafélék]; édességek [cukorkák]; édességek habosított cukorból;
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édességek (nem gyógyászati célra); édességek [nem gyógyhatású -] csokoládés fánk formájában; édességek,

nyalánkságok; édességek pasztillák formájában; édességszeletek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású rágnivaló édességek; folyékony töltelékű pralinék; főzött

 cukorkaáru; fudge [csokoládés édesség]; ginzenges cukorkák.

 ( 210 ) M 22 02491

 ( 220 ) 2022.09.26.

 ( 731 )  dr. Várady Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) espresso embassy

 ( 511 )  43    Kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; bár szolgáltatások; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; bisztró

[büfé] szolgáltatások; étel- és italellátás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása

 vendégek számára.

 ( 210 ) M 22 02492

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  VYLYAN VINUM Borászati Kft., Kisharsány (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,

borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok];

égetett szeszes italok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok;

gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 22 02503

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  Brand Bar Communications Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Brand Bar

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom

optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];

márkaértékelési szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; márkanevek tesztelése; márkapozicionálási

szolgáltatások; márkatervezési szolgáltatások; marketing felmérések tervezése; marketing kampányok; marketing

stratégiák tervezése; marketing szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piackutatás; promóciós kampányok kidolgozása; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
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reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkiadványok tervezése; reklámkommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevélszolgáltatás; reklámlogók

tervezése; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása;

szórólapok tervezése; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; termékbevezetések

tervezése, szervezése; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti

segítségnyújtás; vállalati arculattal kapcsolatos tanulmányok; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vállalati identitással kapcsolatos szolgáltatások,arculattervezés; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

  40    Mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; szitanyomás.

 42    Arculattervezés; belsőépítészeti tervezés; csomagolástervezés; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai tervezés; grafikai tervezés és

színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához;

honlaptervezési tanácsadás; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és

grafikai tervezés; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; könyvborítók

grafikai tervezése; logók tervezése vállalati arculathoz; logótervezési szolgáltatások; márkaértékelési

szolgáltatások; márkanevek tervezése; márkanevek tervezése, márkatervezési szolgáltatások; számítógépes

grafikai tervezési szolgáltatások; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; vizuális tervezés; weboldal készítési

és karbantartási szolgáltatás; weboldal tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;

 webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 22 02504

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez;

szoftverek biofeedback orvosi és állatgyógyászati készülékekhez; szoftverek biorezonancián alapuló orvosi és

állatgyógyászati készülékekhez; számítógép interfészek; szoftverek magzati szívhang mikrofonnal történő

 észlelésére és feldolgozására; zajcsökkentő elektronikus szűrők.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; elektromágneses orvosi készülékek;

diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; mágneses és elektronmágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

orvosi használatra; energetikai orvoslás területén használt diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök;

készülékek, diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök az energetikai orvoslás területén, melyek

biovisszacsatolást és/vagy biorezonanciát használnak és használatuk professzionális terapeuta vagy orvos

közreműködését igényli; orvosi készülékek, műszerek és árucikkek, amelyek mikroáramokat, elektromágneses

impulzusokat, biofotonokat és bioenergia információkat állítanak elő vizsgálati és terápiás célokra, valamint

stresszoldás végett és a jóllét fokozása céljából; készülékek magzati szívhang észlelésére; magzati szívhangot

figyelő monitorok; orvosi készülékek magzati állapot távfigyeléséhez és távfelügyeletéhez; elemzőkészülékek
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 gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme és reklámozása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint

gyógyászati eszközök elektronikus kereskedelme és elektronikus reklámozása; gyógyászati és állatgyógyászati

eszközök kereskedelmi vásárokon, kiállításokon való reklámozása, prezentációja és értékesítése; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai

használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz

kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 37    Orvosi és gyógyászati készülékek, gépek és berendezések javítása; orvosi és gyógyászati készülékek, gépek

és berendezések karbantartása és karbantartási célból távfelügyelete; gyógyászati gépek és berendezések

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; grafikai szoftverek mint szolgáltatások nyújtása; szoftver mint szolgáltatás gyógyászati és

 kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás az energetikai orvoslás területén.

 ( 210 ) M 22 02505

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  MANDELAY Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) VibeYoUp

 ( 511 ) 9    Szoftverek; letölthető szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; számítógépes grafikai szoftverek;

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógépes programok orvosi és állatgyógyászati berendezésekhez;

szoftverek biofeedback orvosi és állatgyógyászati készülékekhez; szoftverek biorezonancián alapuló orvosi és

állatgyógyászati készülékekhez; számítógép interfészek; szoftverek magzati szívhang mikrofonnal történő

 észlelésére és feldolgozására; zajcsökkentő elektronikus szűrők.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; elektromágneses orvosi készülékek;

diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra; mágneses és elektronmágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

orvosi használatra; energetikai orvoslás területén használt diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök;

készülékek, diagnosztikai készülékek és orvostechnikai eszközök az energetikai orvoslás területén, melyek

biovisszacsatolást és/vagy biorezonanciát használnak és használatuk professzionális terapeuta vagy orvos

közreműködését igényli; orvosi készülékek, műszerek és árucikkek, amelyek mikroáramokat, elektromágneses

impulzusokat, biofotonokat és bioenergia információkat állítanak elő vizsgálati és terápiás célokra, valamint

stresszoldás végett és a jóllét fokozása céljából; készülékek magzati szívhang észlelésére; magzati szívhangot

figyelő monitorok; orvosi készülékek magzati állapot távfigyeléséhez és távfelügyeletéhez; elemzőkészülékek

 gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme és reklámozása; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint

gyógyászati eszközök elektronikus kereskedelme és elektronikus reklámozása; gyógyászati és állatgyógyászati

eszközök kereskedelmi vásárokon, kiállításokon való reklámozása, prezentációja és értékesítése; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai
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használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz

kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 37    Orvosi és gyógyászati készülékek, gépek és berendezések javítása; orvosi és gyógyászati készülékek, gépek

és berendezések karbantartása és karbantartási célból távfelügyelete; gyógyászati gépek és berendezések

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; grafikai szoftverek, mint szolgáltatások nyújtása; szoftver, mint szolgáltatás gyógyászati

és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatban; szoftver, mint szolgáltatás az energetikai orvoslás

 területén.

 ( 210 ) M 22 02506

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALAKÍTSD A HANGULATOT

 ( 511 ) 3    Szoba- vagy légtér illatosító parfümök; légtér illatosítására szolgáló esszenciális olajok; levegőillatosító

 készítmények; légillatosító készítmények; potpurri; füstölő.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

5    Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

 nem személyes használatra; szoba- vagy légtér szagtalanítók; szőnyeg szagtalanítók; szagtalanítók textilekhez.

 ( 210 ) M 22 02518

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Marton Péter Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás, rendezvényes szervezés, sport és kulturális tevékenységek, kutyatartóknak szóló oktatás.

 ( 210 ) M 22 02532

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  Molnár Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYPPO

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vitaminokkal és táplálékiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 42    Gyógyászati és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek

területén; klinikai kísérletekhez résztvevők felkutatása; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó klinikai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3017



 kísérletek végzéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

  44    Gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02533

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  Molnár Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

vitaminokkal és táplálékiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 42    Gyógyászati és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek

területén; klinikai kísérletekhez résztvevők felkutatása; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó klinikai

 kísérletek végzéséhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása.

  44    Gyógyászati eszközök bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02534

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 ) Fruttissimo

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 22 02535

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  Jetharam Nemaram Gehlot, Nashik City, Maharashtra (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Természetes Nisha hennán alapuló hajfesték.

 ( 210 ) M 22 02541

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  PROFIKOMP INVEST HOLDING Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Takarófóliák; takarófóliák háztartási komposztálókhoz; takarófóliák ipari komposztálókhoz;
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 szemipermeábilis takarófóliák.

 37    Háztartási komposztáló gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari komposztáló gépek üzembe

 helyezése, karbantartása és javítása; tárolóeszközök felállítása.

 ( 210 ) M 22 02543

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) GRILLSLI

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 02548

 ( 220 ) 2022.10.03.

 ( 731 )  Orion Kör Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős És Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OrionCard

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02549

 ( 220 ) 2022.10.03.

 ( 731 )  Fitorex Food Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02552

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) The only way...is to go all the way!
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 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02553

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) I can't be good all the time!

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02554

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  IK HOTELS Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Life re-imagined

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02555

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  NaSa Project Kft., Vekerd (HU)

 ( 541 ) Tudatos egészség - az Élet Választása

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; fátyolmaszkok kozmetikai

célokra; fitokozmetikai készítmények; fogkrémek, hajbalzsamok; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai

 krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz; samponok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek:

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

míntázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); aminosavak állatorvosi célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati

célokra; aranyér elleni készítmények; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra;

bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bedörzsölő szerek; élelmi rostok;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyhatású fogkrémek;

gyógyhatású teák, főzetek; gyulladásgátló termékek; húgyúti bántalmak elleni készítmények; idegerősítő szerek;

 immunerősítők; szájöblítők gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02557

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Mónos Szabolcs, Nagysáp (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 210 ) M 22 02558

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02564

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Vas Kornélia, Szada (HU)

 ( 541 ) KAMAGRA BY CARENE POTENCIA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 02581

 ( 220 ) 2022.10.05.

 ( 731 )  Vogyeraczkiné Nagyváti Katalin, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 740 )  Rónainé dr. Galkó Erika, Budapest

 ( 541 ) Lelkedtől a bőrödig - Bőrödtől a lelkedig

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02590

 ( 220 ) 2022.10.06.

 ( 731 )  ekaterra Group IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AZ ERŐ, AMELY FELÉBRESZTI BENNED A TERMÉSZETET

 ( 511 )  30    Tea és teakészítmények; teakivonatok; szénsavas és szénsavmentes teaalapú italok; jeges tea; tea és jeges

 teakeverék porok; nem gyógyászati célú gyógyteák és gyógyteafőzetek; jeges italok.

 ( 210 ) M 22 02596

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  Wolfsten Kft., Fűzvölgy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

 számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; tűzoltó készülékek.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.
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 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 22 02604

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  György Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02606

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  Ertunc Erdal, Budapest (HU)

 Karabiyik Mehmet, Fót (HU)

 Korkut Ziya, Fót (HU)

 Aslan Bilal, Budapest (HU)

 Bakir Mehmet Selim, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth B. Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; étel- és

 italellátás; vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02607

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  TP Protec Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pharmadoki

 ( 511 ) 5    In vitro diagnosztikai készítmények gyógyászati célokra; terhességi tesztek otthoni használatra; kötszerek;

tapaszok, kötszeranyagok; elsősegély készletek; elsősegély-készletek háztartási használatra; tyúkszemtapaszok;

sebtapaszok; vágható sebtapaszok, leukoplaszt; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító tapaszok;

 melegítőtapaszok gyógyászati célokra; öntapadós bőrtapaszok gyógyászati célokra; gézlapok.

 ( 210 ) M 22 02609

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  DOMINOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DOMINOX

 ( 511 )  11    Asztali sütők; barbecue eszközök, készülékek; beépített tűzhelylapok; beépített főzőlapok; beépített rezsók;

beltéri elektromos grillek; berendezések főzéshez; berendezések italok melegítéséhez; berendezések sütéshez;
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borhűtőszekrények; edény- és ételmelegítő fiók; elektromágneses indukciós főzőlapok ipari célokra; elektromos

borhűtők; elektromos edények jég és fagylalt készítéséhez; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos

ételmelegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőkészülékek; elektromos főzőlapok; elektromos

gofrisütők; elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos italadagolók; elektromos italmelegítők;

elektromos melegítők; elektromos olajsütők; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos sütők; elektromos

sütőlapok; elektromos sütők, kemencék; elektromos sous vide sütők; elektromos borhűtő szekrények; bemutató

 hűtőpultok; eladópultok [hűtött]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; élelmiszer-fagyasztó berendezések.

 ( 210 ) M 22 02610

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  DOMINOX HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GASZTROVADÁSZ

 ( 511 )  11    Asztali sütők; barbecue eszközök, készülékek; beépített főzőlapok; beépített rezsók; beépített tűzhelylapok;

beltéri elektromos grillek; berendezések főzéshez; berendezések italok melegítéséhez; berendezések sütéshez;

borhűtőszekrények; edény- és ételmelegítő fiók; elektromágneses indukciós főzőlapok ipari célokra; elektromos

borhűtők; elektromos borhűtő szekrények; elektromos edények jég és fagylalt készítéséhez; elektromos

ételmelegítő főzőlapok; elektromos ételmelegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőkészülékek;

elektromos főzőlapok; elektromos gofrisütők; elektromos sütők; elektromos ostya-/gofrisütők; elektromos

melegítők; elektromos olajsütők; elektromos sütőlapok; elektromos sütők, kemencék; elektromos sous vide sütők;

elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos

italadagolók; elektromos italmelegítők; bemutató hűtőpultok; eladópultok [hűtött]; élelmiszer-fagyasztó

 berendezések.

 ( 210 ) M 22 02641

 ( 220 ) 2022.10.06.

 ( 731 )  dr. Horváth Gyula, Siófok (HU)

 ( 541 ) "TULIPÁNOS PÁSZTORKUTYA SZEMLE"

 ( 511 )   41    Kutya bemutatók, kiállítások, szemlék szervezése, rendezése.

 ( 210 ) M 22 02642

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuzsner Zoltán, Gyál

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 02643

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Balogh Erzsébet Blanka, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

coaching gazdasági és menedzselési témákban; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzés az üzleti készségek területén; üzleti mentorálási szolgáltatások; oktatás, tanítás;

karrier tanácsadás [oktatás]; önismereti tanfolyamok [oktatás]; foglalkoztatást célzó oktatás; oktatás és tanítás;

képzés és oktatás; oktatási programok szervezése; oktatási anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási

felmérések, vizsgálatok; oktatási és képzési szolgáltatások; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatás a munkahelyi egészségvédelem és

biztonság terén; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; meditációs képzés, tréning; munkavállalók

képességfejlesztésének biztosítása; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési vagy oktatási szolgáltatások

life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; karrier tanácsadás [oktatás]; életmód tanácsadás (képzés); karrier

tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); előadások szervezése; oktatási előadások

szervezése; oktatási célú előadások tervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; élő előadásokkal

kapcsolatos szolgáltatások; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szakmai

konzultációs szolgáltatások; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés]

 szervezése, lebonyolítása és rendezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 44    Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai ápolás; személyiségvizsgálatok

pszichológiai célokból; pszichológiai kezelés biztosítása; pszichológiai tanácsadás személyzet részére;

pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; egyéni és csoportos pszichológiai

szolgáltatások; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; terápiás

szolgáltatások; foglalkozás terápia és rehabilitáció; foglalkozás-terápiával kapcsolatos tanácsadás; relaxációs

 terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02652

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  MPHH Hotel Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) ESSENCE NATUR HOTEL

 ( 511 )  43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; panziók; motelek; szállásbiztosítás nyaralók számára;

szállásszervezés turisták számára; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállók, turistaszállók; turistaházak, üdülők; vendégházak; üdülőhelyi szállások; üdülési

szálláshelyek biztosítása; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szállodai szálláshely szolgáltatások;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering; étel és ital

catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étkeztetés

gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges

étkezdék számára; mobil catering szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú étkeztetési

 szolgáltatások szállodában.
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 ( 210 ) M 22 02653

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  MPHH Hotel Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek

biztosítása vendégek számára; motelek; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállásszervezés

turisták számára; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállodai szállásbiztosítás; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szállodai szolgáltatás;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turistaszállók; üdülőhelyi szállások; üdülési szálláshely biztosítása;

bárok; bár- és éttermi szolgáltatások; bankettek szervezése; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;

étel előkészítés; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel

és ital catering intézményeknek; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; éttermek idegenforgalmi

célokra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti

 célú étkeztetési szolgáltatások szállodában; szállodai catering szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02657

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Dr. Gál Márk István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 02658

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER P+K

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02659

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER KÁLI PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02660

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
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 ( 541 ) BIO-FER FOSZFO PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02661

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER NITRO-VIT

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02662

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER NATUR EXTRA

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02663

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER KÁLI SZULF

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02664

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Baromfi-Coop Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) BIO-FER HUMIN PLUSZ

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok (trágyák); talajkondicionáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 02665

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Bosev Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; cukorbetegség kezelésére szolgáló

gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; digitális marketing; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eseménymarketing; internetes marketing; jótékonysági

adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése;

marketing kampányok; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám szórólapok elkészítése; sportolók promóciós menedzselése; termékbevezetések tervezése,

 szervezése.

  44    Cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül.

 ( 210 ) M 22 02666
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 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  PIREX HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PIREX

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 22 02667

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Technetic Services Kft., Tordas (HU)

 ( 740 )  Nagy Dóra Adriána Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GILINDA

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; internetről letölthető szoftverek; letölthető szoftverek;

számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes szoftverplatformok; szoftverek okostelefonokhoz;

webalkalmazás- és szerverszoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; dokumentumautomatizálási

szoftverek; együttműködési szoftver platformok [szoftverek]; együttműködési menedzsment szoftver platformok;

irodai és üzleti alkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető

szoftveralkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; munkafolyamat alkalmazások;

munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkafolyamat-szoftverek; számítógépes szoftverek

alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); szerkesztő szoftverek; szoftverek automatizált

üzleti folyamat felfedezéséhez (abpd); szoftverek okosszerződésekhez; tevékenységkövető szoftverek

edzésekhez; üzleti technológiai szoftverek; alkalmazásprogramozási felületként (api) használatos letölthető

számítógépes szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

webalkalmazás-szoftverek; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek

képek és dokumentumok szkenneléséhez; számítógépes programok projektmenedzsmenthez;

 ügyfélkapcsolat-kezelő [crm] szoftverek.

 35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; irodai tevékenységek szolgáltatásai;

irodavezetési szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; menedzsment támogatás; online üzleti

hálózati szolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; üzleti folyamatkezelés és

tanácsadás; üzleti menedzsment; üzleti projekt management; vállalatirányítási segítségnyújtás; digitális

marketing; hirdetés és reklámozás; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára;

árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árelemzés; értékesítési adminisztráció; internetes szolgáltatásokhoz

 kapcsolódó előfizetések ügyintézése.

 42    Adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázisok fejlesztése; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek programozása; antivírus szoftverek tervezése és fejlesztése;

honlapfejlesztési szolgáltatások; internetes platformokhoz való szoftverek programozása; programok fejlesztése;

szoftver készítés; szoftver- és adatbázisrendszerek fejlesztése, frissítése és karbantartása; szoftverek fejlesztése és

tesztelése; felhőalapú számítástechnika; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások

területén; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos tanácsadási és

információs szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; irodai automatizálási

 berendezések tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 22 02669

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3027



 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Szakcsi Dávid Tamás, Pécs (HU)

 ( 740 )  Ferencz Pál, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizzatészták; nyers tészták; lisztből készült tészták.

 43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; étel- és italkészítés;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; étel előkészítés; ételek és italok felszolgálása vendégek

 számára; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02670

 ( 220 ) 2022.10.14.

 ( 731 )  Csábi Orsolya, Budapest (HU)

 ( 541 ) Meseversum

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching; coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); felnőttképzés; felnőttoktatás;

felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási

szolgáltatások; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;

képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési rendezvények

szervezése és lebonyolítása; képzési tanácsadás; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos információk

biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; műhelyek lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; oktatási

szemináriumok; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatáskutatás; oktatási vizsgáztatás; oktatási útmutatás;

oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok

szervezése; online képzések biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai tréninggel kapcsolatban;

online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása;

online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvostudománnyal kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; összejövetelek szervezése az oktatás területén; posztgraduális szintű kurzusok

biztosítása; posztgraduális tanfolyamok; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok

biztosítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása;

szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai szemináriumokon kiosztott

tananyagok összeállítása; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; személyiségfejlesztő

tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; szemináriumok;

szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tanácsadás képzésben és továbbképzésben; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; tanfolyamok biztosítása;

tanfolyamok, képzések; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok

szervezése; tréningek biztosítása; élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése;

 élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások.
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 44    Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; integrált pszichológiával

kapcsolatos tanácsadás; kognitív viselkedési terápia (cbt); magatartással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

mentális rehabilitációs szolgáltatások; művészeti terápia; pszichiátriai konzultáció; pszichiátriai szolgáltatások;

pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai ápolás; pszichológiai beszámolók készítése; pszichológiai

diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési

szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai kezelés

biztosítása; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai szolgáltatások;

pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tanácsadás egészségügyi problémák feldolgozására; pszichológiai

tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek

elvégzése; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; pszichológus

[szolgáltatások]; pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek;

pszichoterápiás szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok

pszichológiai célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban;

 viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás; viselkedéselemzés orvosi célokra.

 ( 210 ) M 22 02681

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pipedrina Burrito

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02682

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csirip Burger

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02683

 ( 220 ) 2022.10.15.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kukori Burger

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús.

  35    Reklámozás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02685

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M3029



  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02686

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02687

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszes italok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 210 ) M 22 02689

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  Dr. Dékány Ágnes, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Sipos Ibolya, Diósd

 ( 541 ) Szülni Jó!

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 02693

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLANTMIX

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02694

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SYNEGROW

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02695

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  BIOPOL Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZÖLDERŐ

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra; erdészeti vegyi

termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; kertészeti vegyszerek, a gombaölő,

gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó,

növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; növények növekedését szabályozó készítmények; savak; termőföld;

 trágyák, műtrágyák, trágyafélék; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; virágföld.

 ( 210 ) M 22 02701

 ( 220 ) 2022.10.18.
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 ( 731 )  LEHEL UTCA 9. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; elvitelre készített

 ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering.

 ( 210 ) M 22 02705

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Első Betegreferáló Ügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek kezeléséhez gyógyszertáraknak; adatfeldolgozási

szolgáltatások az egészségügy terén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások az egészségügy területén; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; betegek

beutalásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; kórházi beutalókkal kapcsolatos adminisztratív

szolgáltatások; marketing szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; piackutatás; piaci tanulmányok; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; adatkezelési

szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

projektmenedzsment; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; egészségügyi adatok automatizált feldolgozása; magánszemélyek egészségügyi

állapotát tartalmazó akták és nyilvántartások karbantartása; egészségügyi nyilvántartások és akták

számítógépesített kezelése; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szoftverek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; a következő árukkal

 kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 42    Szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés;

egészségügyi nyilvántartások elektronikus tárolása; számítástechnikai szolgáltatások a gyógyszeripar és az

 egészségügy részére; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; klinikai kutatási szolgáltatások.

 44    Gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban;

betegségek diagnózisának felállítása; betegfigyelés; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi

támogatás nyújtása; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségi

állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi információk nyújtása; egészségügyi

központok szolgáltatásai; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi

test állapotainak kezelésére; orvosi szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségvizsgálati szolgáltatások; emberi

egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; irányított egészségügyi szolgáltatások;

orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi

ellátás és konzultáció; gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

gyógyszerészeti szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; orvosi vizsgálatok,

analízisek; orvosi tanácsadási szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;
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orvosi szűrővizsgálatok; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; orvosi diagnosztikai

 szolgáltatások [tesztelés és elemzés].

 ( 210 ) M 22 02707

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) SZABÓ PINCE

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02710

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Serenum Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Kincsesbánya (HU)

 ( 740 )  Volsik és Juhász Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; bevásárló szatyor,

táska; ajándék táskák, szatyrok papírból; üzleti és személyes iratok tárolására szolgáló irattartó dobozok; szállító

dobozok papírból; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz; kartonból készült pizzás dobozok; kartonból készült

 dobozok; irattartó dobozok.

  39    Éttermi ételszállítás.

 ( 210 ) M 22 02712

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLICE

 ( 511 )  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;

gabonakészítmények, mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak;

kutyaitalok; növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati

fogyasztásra; szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara

baromfiknak; darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és

 almok állatoknak.

 ( 210 ) M 22 02714

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Közvélemény-kutatás.

  41    Oktatási vizsgáztatás.

  42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 02715

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mezey D. Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási információs szolgáltatások.

  42    Számítógép-programozás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 22 02724

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Szíjjártó István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Óradobozok, óratokok, szíjak órákhoz, órák (1), órák (2), órák (3), óraforgatók.

  21    Bögrék, korsók, csészék, dobozok üvegből, üvegedények, demizsonok.

  25    Pólók, pulóverek, sapkák, ingek, dzsekik.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, fényképészet,

 podcastok gyártása; internetes szakmai képzés órákkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02729

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reflektoronline

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 02730

 ( 220 ) 2022.10.20.

 ( 731 )  Strong Record Hanglemezkiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Reflektorfoci

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 02738

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei
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produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 02740

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Atmodance Entertainment, LLC, Pacifica (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HALODANCE

 ( 511 )  9    Videofelvételek; légi műsorokról készült videofelvételek; légi bemutatóról készült videofelvételek.

  16    Fényképek; légi műsorokról készült fényképek; légi bemutatóról készült fényképek.

 41    Levegőben bemutatott sport- és művészeti előadások; szabadesésben bemutatott sport- és művészeti

előadások; légi fényképezés; légi műsorok; légi műsorok szervezése; légi bemutatók; légi bemutatók szervezése;

légifelvétel-készítő szolgáltatások; szórakoztatás légibemutatók formájában; légibemutatók szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; cirkuszi elemeket

alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; egzotikus tánc szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; élő zenés szolgáltatások; klubok

szórakoztató szolgáltatásai; lézerbemutatók, lézershow-k; oktatás és tanítás; sport- és fitneszszolgáltatások;

színpadi show-k szervezése; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportpark szolgáltatások;

sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportoktatás/edzés; sportoktatók képzése; sportoktatás

szervezése; sportrangadók szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel,

sportoktatással kapcsolatos információk; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények lefoglalása;

szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; sport klub szolgáltatások; sport

edzőtábori szolgáltatások; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; jegyfoglalási szolgáltatások

sportrendezvényekre; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;

sportesemények rendezése televíziók számára; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,

promotor szolgáltatás); show-k gyártása; televíziós show-műsor készítés/rendezés; show-műsorok tervezése;

 szórakoztató show-k rendezése; élő show-k készítése.

 ( 210 ) M 22 02742

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  BG-AEROSOFT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Oktatási és képzési anyagok.

 35    Üzleti értékelések; üzleti segítségnyújtás; üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti elemzés; üzleti

elemzési szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok készítése;

üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás,

tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzleti szakértői szolgáltatások;

üzleti- és piackutatás; stratégiai üzleti tervezés; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; üzleti

 találkozók tervezése.

 41    Mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti segítségnyújtással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti

oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti oktatási szolgáltatások; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási
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szolgáltatások nyújtása; oktatási tananyagok kiadása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzés és oktatás;

oktatás, tanítás; coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning; coaching; coaching gazdasági és menedzselési

témákban; oktatási klub szolgáltatások; üzleti képzés; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

 [életvezetési tanácsadás] területén; találkozók és konferenciák szervezése.

  45    Mentorálás [szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 02743

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Atmodance Entertainment, LLC, Pacifica (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SPACEDANCE

 ( 511 )  9    Videofelvételek; légi műsorokról készült videofelvételek; légi bemutatóról készült videofelvételek.

  16    Fényképek; légi műsorokról készült fényképek; légi bemutatóról készült fényképek.

 41    Levegőben bemutatott sport- és művészeti előadások; szabadesésben bemutatott sport- és művészeti

előadások; légi fényképezés; légi műsorok; légi műsorok szervezése; légi bemutatók; légi bemutatók szervezése;

légifelvétel-készítő szolgáltatások; szórakoztatás légibemutatók formájában; légibemutatók szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; cirkuszi elemeket

alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; egzotikus tánc szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; élő zenés szolgáltatások; klubok

szórakoztató szolgáltatásai; lézerbemutatók, lézershow-k; oktatás és tanítás; sport- és fitneszszolgáltatások;

színpadi show-k szervezése; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportpark szolgáltatások;

sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportoktatás/edzés; sportoktatók képzése; sportoktatás

szervezése; sportrangadók szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel,

sportoktatással kapcsolatos információk; sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények lefoglalása;

szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; sport klub szolgáltatások; sport

edzőtábori szolgáltatások; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; jegyfoglalási szolgáltatások

sportrendezvényekre; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;

sportesemények rendezése televíziók számára; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,

promotor szolgáltatás); show-k gyártása; televíziós show-műsor készítés/rendezés; show-műsorok tervezése;

 szórakoztató show-k rendezése; élő show-k készítése.

 ( 210 ) M 22 02748

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Erdei Dóra Márta, Szentendre (HU)

 Babirák Anna Beáta, Göd (HU)

 ( 541 ) Mentatlon

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); mentorálás;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatási tárgyú információk;

sportversenyek rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; sportolók képzése; workshopok és szemináriumok rendezése; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 22 02749

 ( 220 ) 2022.10.21.

 ( 731 )  Erdei Dóra Márta, Szentendre (HU)

 Babirák Anna Beáta, Göd (HU)

 ( 541 ) Mentathlon
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching (tréning); mentorálás;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); oktatási tárgyú információk;

sportversenyek rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; sportolók képzése; workshopok és szemináriumok rendezése; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 22 02750

 ( 220 ) 2022.10.22.

 ( 731 )  Takács Dénes, Budapest (HU)

 ( 541 ) Allegro

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadások rendezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

 szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek].

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; biológiai kutatás; díszlet-, látványtervezés

előadásokhoz; drónos kartográfiai vagy termográfiai mérési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; építési

tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek

biztosítása; fizikai kutatások; földmérés; földrajzi információ szolgáltatása geológiai kutatás; geológiai kutatások

(1); geológiai kutatások (2); geológiai próbafúrás; geotechnikai vizsgálatok; honlaptervezési tanácsadás;

időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes keresőmotorok biztosítása;

kalibrálás [mérés]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; klinikai kísérletek;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás a mesterséges intelligencia területén; kutatás az épületépítés

területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése; logótervezési szolgáltatások;

mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanácsadás; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; műszaki

tervtanulmányok készítése; prototípus-tervezés; szakszövegek írása; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógéppel szimulált modellek tervezése; szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz; technológiai

konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos

és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás,

 feltárás; vízelemzés.

 ( 210 ) M 22 02753

 ( 220 ) 2022.10.23.

 ( 731 )  Tiszta Választásokért Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) 20k

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 02758

 ( 220 ) 2022.10.24.

 ( 731 )  Li Jing, Budapest (HU)

 ( 541 ) michaelle
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 ( 511 ) 8    Hajsütővasak; elektromos hajfonók; elektromos hajgöndörítő vasak; elektromos hajkreppelők; elektromos

hajsütővasak; elektromos hajvasalók; hajsütővasak, hajgöndörítők; kézi hajsütővasak; nem elektromos

hajsütővasak; nem elektromos kézi eszközök hajgöndörítéshez; nem elektromos szemöldökformázók; zsinórverők

[szerszámok]; állatnyíró eszközök; elektromos és akkumulátoros hajvágó gépek; elektromos és nem elektromos

szőrtelenítő eszközök; elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; elektromos hajnyírók; elektromos hajnyírók

személyi használatra [kézi eszközök]; elektromos hajvágók; elektromos kézi hajnyírók; elektromos szakállvágók;

 elektromos hajformázó vasak; hajformázó eszközök; elektromos szőrnyírók állatokhoz [kézi eszközök].

 11    Elektromos hajszárítók; elektromos kézi hajszárítók; hajszárító berendezések; hajszárító búrák; hajszárító

készülék; hajszárítógépek szépségszalonban történő használatra; hajszárítók; hajszárítók [háztartási célokra];

 hajszárítók szépségszalonokban történő használatra; hajszárítók utazáshoz; meleglevegős hajszárítók.

 ( 210 ) M 22 02783

 ( 220 ) 2022.10.26.

 ( 731 )  ADWIN KOREA CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Hámlasztó pakolások; körömágybőr-eltávolítók; szájfény; kozmetikai célú pórusösszehúzó maszk csomagok;

hajszínezők; előnedvesített tisztítókendők; kozmetikai célú bőrápoló kézmaszkok; bőrtisztítóval átitatott

törlőkendők [testre]; arclemosók; kéztisztító anyagok; hajmaszkok; kozmetikai célú folyadékok; zselés szempárna

kozmetikai célra; kozmetikai célú arcpakolás készlet; kozmetikai célú vattakorongok; kozmetikai célú napvédő

készítmények; ránctalanító krémek kozmetikai célokra; tisztítókrém kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikumok; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázsgél; masszázsgél tapasz;

masszázsolaj; bőrápoló folyadékok; szempakolás; általános toalettvíz; ránctalanító pakolás; orrpakolás;

tisztítóhab; faggyúeltávolító pakolás; kozmetikai célú folyadékkal impregnált kendők; a bőr felesleges

 zsírtartalmának eltávolítására szolgáló itatós lapocskák kozmetikai célra.

 ( 210 ) M 22 02834

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  Recngo Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Raska Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Média streaming szoftverek.

 ( 210 ) M 22 02837

 ( 220 ) 2022.11.02.

 ( 731 )  PWG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; marketing; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és
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 üzletvezetési tanácsadás.

 41    Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); sport- és fitneszszolgáltatások; aerobik

tanfolyamok; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; erősítő és

kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz

tanácsadás; fitnesz órák vezetése; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fizikai erőnléti

oktatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós

edzés oktatása; tornatanítás; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitneszedzéssel kapcsolatos

információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; oktató jellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek

készítése; videók gyártása; videofilmek bemutatása; videostúdiók szolgáltatásai; videoszalagok vágása;

videókönyvtári szolgáltatások; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; video- és DVD-filmgyártás; szórakoztatási célú

 filmgyártás.

 ( 210 ) M 22 02839

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxiszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02840

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Sekercioglu Mete, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pacsika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02842

 ( 220 ) 2022.11.03.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxiszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02897

 ( 220 ) 2022.11.09.

 ( 731 )  Jobbik Magyarországért Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Staudt Gábor, Budapest

 ( 541 ) A NÉP PÁRTJÁN

 ( 511 )   35    Politikai önkéntesek toborzása; politikai statisztikák összeállítása.

  36    Politikai célú adománygyűjtés.

 45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai

 kutatás és elemzés; politikai összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

A rovat 140 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.458

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02916

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.459

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02913

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPAR ZÖLD ÁRAK

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.460

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02914

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPAR SÁRGA ÁRAK

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.461

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02915

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.462

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 02917

 ( 220 )  2022.11.09.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.512

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03016

 ( 220 )  2022.11.16.

 ( 732 )  CLAUDIA CHEMICAL Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  RO 55

 ( 511 ) 2    Marószerek, maróanyagok; időjárás ellen védő vegyületek; felületvédő bevonatok fémekhez; folyékony

védőbevonatok fémekhez; védőbevonatok spray-k formájában, fémeken történő használatra; bevonó

készítmények rozsdásodás megakadályozására; felületbevonó készítmények korrózió elleni védelemre;

fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények a rozsdával szembeni ellenállás biztosítására; fémfelületek rozsda

elleni kezelésére szolgáló termékek; fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények a korrózióval szembeni

ellenállás biztosítására; fémfelületek kezelésére szolgáló készítmények korrózió elleni védelem céljából; korrózió

elleni védelemre szolgáló termékek; korróziógátló anyagok; korróziógátló készítmények, szerek; korróziógátló

készítmények; korróziógátló szerek; korróziógátló szerek vízkőtelenítő tulajdonságokkal; korróziógátló termékek

fémekhez; korróziógátlók; korróziót megakadályozó anyagok; rozsdagátló anyagok fémfelületeken történő

alkalmazásra; rozsdaálló anyagok; rozsda elleni tartósítószerek; rozsdagátló készítmények; rozsdagátló

készítmények fémekhez; rozsdagátló szerek; rozsdagátló vegyületek; rozsdagátlók; rozsdagátlók, rozsda

kialakulásának megelőzésére szolgáló szerek; rozsdátlanító termékek; rozsdavédő készítmények; rozsdavédő

készítmények, szerek; spray bevonatok [korróziógátlók]; vegyületek a rozsda kezelésére; vízkőtelenítő

 tulajdonságú korróziógátló készítmények.

3    Rozsdaeltávolítók; rozsdamaró szerek; súroló folyadékok; súroló készítmények; súrolóanyagok; tisztítószerek

 háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek háztartási célokra.

 ( 111 )  239.517

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03082

 ( 220 )  2022.11.22.

 ( 732 )  Lukin Ágnes, Budapest (HU)

 ( 541 )  Molnár Ferenc Társulat

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói
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szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; audiovizuális felvételek készítése; filmek és

videofilmek gyártása; filmgyártás; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hang- és videofelvételek készítése;

játékfilmgyártás; mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; zenei előadás; előadóművészek szolgáltatásai;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális tevékenységek lebonyolítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; élő zenés színházi előadások; színházi

 produkciók; musicalek előadása; előadóművészeti tevékenység.

 ( 111 )  239.534

 ( 151 )  2022.12.14.

 ( 210 )  M 22 03047

 ( 220 )  2022.11.19.

 ( 732 )  Infinityn International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Ráhel, Budapest

 ( 541 )  Agile ABG

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy

reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

átmeneti üzletmenedzsment; célzottmarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi

vagy reklámcélokra; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzésiszolgáltatások; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi ésüzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; kutatásokügyletekkel kapcsolatban; különböző szakemberek ügyfelekkel való

összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; ólomgenerálás, érdeklődés-felkeltő(lead generation)

szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése;reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegekpublikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások;ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi

tanulmányok készítése; üzletikonzultációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások digitális

transzformációhoz; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetésitanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; reklámcélú forgatókönyvírás.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek

biztosítása; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása

és tervezése harmadik fél számára[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás;

információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatás a mesterségesintelligencia területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanácsadás; minőségellenőrzés;
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platform-mint-szolgáltatás (PAAS); promóciós anyagok grafikus tervezése; szakszövegek írása;

számítástechnikaitanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépes kódolás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftverbérlése, kölcsönzése; számítógéppel szimulált

modellek tervezése; számítógép-programozás; számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver

tanácsadás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;szoftver-karbantartás;

szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai szaktanácsadás;

 weboldalkészítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 22 01871

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Papp-Zea Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek;készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  35    Gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.955

 ( 151 )  2022.09.23.

 ( 210 )  M 21 02459

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása.

 ( 111 )  238.957

 ( 151 )  2022.09.26.

 ( 210 )  M 21 03914

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  IXBYRA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  238.958

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 02834

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Zalatnai Brigitta, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jövőkép

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus kiadványok az interaktív technológia területén;

exponált filmek; exponált mozgóképfilmek; felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek;

letölthető filmek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető

podcast-ok; letölthető videofelvételek; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók; podcastok;

 videofelvételek; videofilmek.

 ( 111 )  239.053

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 03990

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  ELSO Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EVOTECH

 ( 511 ) 7    Áramfejlesztők; napelemeket használó elektromos generátorok; elektromos generátorok, áramfejlesztők;

motorok elektromos áram termeléséhez; váltakozó elektromos áramú generátorok; gépek elektromos és

elektronikus áramkör temperálásához; gépek elektromos és elektronikus áramkörök gyártásában való használatra.

9    Áramelosztók; áramátalakítók; árammérők, árammérő eszközök; áram kondicionálók; áramszabályzó
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berendezések; elektromos áramkörök; elektromos áramkör alkatrészek; elektronikus vezérlő áramkörök;

elektronikus logikai áramkörök; áramlásszabályozó készülékek [elektromos]; váltakozó áram/egyenáram

inverterek; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áram csatlakoztatására szolgáló panelek;

elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló

berendezések és készülékek; elektromos áram szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos

áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram összegyűjtésére szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elágazódobozok [villamosság]; villamos/elektromos kapcsolók;

villamos/elektromos ellenállások; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos/elektromos transzformátorok;

villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések; készülékek

villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; villamosenergia-elosztó gépek; árammutatók; áram-egyenirányítók;

áramcsatlakozók; árammegszakítók; áramhatárolók; áramkör bekapcsolók; áramkör táblák; áramkör panelek;

áramköri biztosítékok; áramköri elosztók; áramköri megszakítók; logikai áramkörök; elektronikus áramkörök;

árammérők, ampermérők; analóg áramkörök; erősáramú áramkörök; döntő áramkörök; integrált áramkörök;

hibrid áramkörök; áramosztók [elektromos]; áramerősség-vizsgálók; elektromos áramkörzárók; transzformátorok,

áramátalakítók; induktorok, áramfejlesztők; áramátalakítók, transzformátorok; elektronikus áramszabályozók;

elektromos áramkörvizsgálók; áramtranszformátorok [elektromos]; áram-feszültség átalakítók; áramkör tesztelő

eszközök; elektromos áramkör megszakítók; nyomtatott elektromos áramkörök; elektromos áramszabályozó

készülékek; készülékek elektromos áram elosztásához; elektromos áramkör kapcsolók, megszakítók; elektromos

és elektronikus áramkörök; áramtalanító kapcsolók, túlterhelési megszakítók; nyomtatott áramköröket tartalmazó

kerámia ostyák, lapkák; számítógépes szoftverek integrált áramkörök tervezésében való használatra; elektromos

áram vezérlésére, szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; tűzoltórendszerek; tűzjelző készülékek; tűzjelző szoftverek; elektromos

tűzriasztók; tűzvédelmi készülékek; gázérzékelők; gázriasztók; gázvizsgáló eszközök; gázérzékelő berendezések;

gázszivárgást jelző riasztórendszerek; elektromos beléptető rendszerek; automatikus beléptető rendszerek;

automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető egységek; elektromos beléptető berendezések;

elektromos beléptető egységek; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus biztonsági

beléptető berendezések; kódolt munkaidő-nyilvántartó kártyák; megfigyelő műszerek; távoli megfigyelő

eszközök; behatolásjelző érzékelők; behatolásérzékelő rendszer [IDS] szoftverek; behatolás-észlelő berendezések,

készülékek [nem járművekhez]; riasztók; riasztórendszerek; riasztóberendezések; biztonsági riasztók;

földgázérzékelő riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos riasztókészülékek; biztonsági

riasztóberendezések; riasztó központi egységek; vízszivárgás-érzékelő riasztók; elektronikus betörésjelző

riasztók; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztók [nem

járműhöz]; akusztikai riasztók, nem járművekhez; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; elektronikus

felügyeleti eszközök; mesterségesintelligencia-szoftverek felügyelethez; mérő-, észlelő-, felügyeleti és

szabályozó eszközök; számítógépes szoftverek számítógépes hozzáférés ellenőrzéséhez, felügyeletéhez;

számítógépes hálózatok; optikai hálózatok; helyi hálózatok; adatátviteli hálózatok; hálózatkezelő

vezérlőberendezések; hálózatkezelő berendezések; hálózatvezérlő készülékek; számítógépes hálózati szerverek;

számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati hubok; elektromos hálózati berendezések; elektromos

hálózati transzformátorok; hálózati interfész modemek; hálózati menedzsment szoftver; számítógépes hálózati

hardver; számítógépes hálózati kapcsolók; számítógépes hálózati hidak; hálózati adattároló (NAS); UTP hálózati

kábelek; számítógépes hálózati routerek; mesh hálózati szoftverek; számítógépes programok hálózati

menedzsmenthez; LAN [helyi hálózati] kártyák hordozható számítógépek hálózati csatlakoztatásához; hálózati

operációs rendszer programok; LAN [helyi hálózati] hardverek; LAN [helyi hálózati] hozzáférési pontok hálózati

számítógép-felhasználók összekapcsolásához; hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; LAN [helyi hálózati]

operációs szoftverek; helyi hálózati [LAN] hozzáférési pontok; helyi hálózati [LAN] számítógépes kártyák; nagy

kiterjedésű hálózati [WAN] routerek; vezeték nélküli helyi hálózati eszközök; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]

hardverek; számítógépes szoftverek helyi hálózatok adminisztrációjához; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]
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operációs szoftverek; számítógépes szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; hálózati hozzáférést

biztosító szervereket működtető szoftver; szoftverek hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; vezeték

nélküli hálózatok eléréséhez használt adapterek; számítógépes hálózatra csatlakozó hardver tárolóeszközök

[NAS]; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes

szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; számítógépes programok

számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz; a fent említett áruk épület

 villamossági kivételezéshez, javításhoz, szereléshez.

 37    Áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése; áramfejlesztők javítása vagy karbantartása; elektromos

és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; áramfejlesztők javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó

gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel

kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; áramfejlesztők javítása és

karbantartása; áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések

szervizelése; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; elektromos világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; tűzriasztó készülékek; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző rendszerek

felszerelése; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek karbantartása; passzív tűzvédelem üzembe

helyezése; ipari tűzvédelem üzembe helyezése; aktív tűzvédelem üzembe helyezése; tűzriasztók felszerelése és

javítása; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző rendszerek karbantartása és javítása; tűzriasztó

rendszerek karbantartása és szervizelése; tűzérzékelő rendszerek karbantartása és javítása; tűzmegelőzési

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; tűzvédelmi evakuációs rendszerek karbantartása és

javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; beléptető

rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; betörésjelző riasztók javítása;

betörésjelző riasztók üzembe helyezése; riasztók karbantartása és szervizelése; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hálózatok fektetése;

hálózatok szervizelésének szolgáltatásai; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes

hálózatok üzembe helyezése, telepítése; számítógépes hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok

üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések

üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; a fent említett szolgáltatások épület villamossági kivételezéssel,

 javítással és szereléssel kapcsolatosan.

 39    Villamos energia továbbítása; kábeles áramelosztás; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

 elosztása.

 40    Alkatrészek megmunkálása mások számára [műhelyszolgáltatások]; anyagkezelési információk nyújtása;

anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; áramfejlesztő berendezések kölcsönzése;

áramfejlesztő generátorok kölcsönzése; áramfejlesztés; elasztomer alkatrészek egyedi gyártása; elektromos áram

fejlesztése; elektromos átalakítók bérbeadása; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; elektronikus áramkör készítése; elektronikus áramkör készítése felületi energiamintázással;

energiafejlesztő berendezések bérbeadása; energiatermelés; félvezető komponensek, készülékek és áramkörök

egyedi gyártása; félvezető lapkák megmunkálása; félvezető szeletek igény szerinti gyártása; gázok szűrése;

mágneses kódolási szolgáltatások; számítógépek igény szerinti gyártása mások számára; termékek összeszerelése

 mások számára.

 42    Integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; elektromágneses áramátalakítók

[transzformátorok] egyedi tervezése; elektromágneses áramfejlesztők [induktorok] egyedi tervezése; integrált

áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök

gyártásában használt berendezések tervezésével kapcsolatban; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai

szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén; elektromos áramköri

lapok tervezése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; elektromos áram

előállítással és földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; erősáram villamos rendszerek tervezése;
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gyengeáram rendszerek tervezése; épületautomatikai rendszerek tervezése; tűzmegelőzéssel kapcsolatos

szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; riasztó és ellenőrző rendszerek tesztelési szolgáltatása; távoli kiszolgáló

felügyelete; műszaki felügyelet és ellenőrzés; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógép-hálózatok

fejlesztése; számítógépes hálózattervezési szolgáltatás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hálózati

rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hálózati számítógépes programok kivitelezése; hálózatok tervezése és

fejlesztése; számítógépes hálózatok honlapjainak aktualizálása; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati

műveletekhez; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes hálózatok konfigurálása

szoftverek segítségével; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; számítógépes hálózatokra

vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;

számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése; számítógépes hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások;

műszaki segítségnyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok felügyeletéhez; műszaki segítségnyújtási

szolgáltatások számítógépes hálózatok üzemeltetéséhez; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos

tanácsadás és szakértés; vezeték nélküli számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai

hálózatok és alkalmazások területén; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver, mint

szolgáltatás [SaaS]; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek

tervezése és fejlesztése; épületautomatizálási berendezések tervezése; épületek, irodák és munkahelyek

 automatizálásával kapcsolatos konzultáció; ütközésgátló rendszer tervezése.

 ( 111 )  239.106

 ( 151 )  2022.10.13.

 ( 210 )  M 21 00573

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital sörök kivételével.

 ( 111 )  239.109

 ( 151 )  2022.10.13.

 ( 210 )  M 21 01249

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka ízesítésű szeszes ital.

 ( 111 )  239.395

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 21 02376

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.396

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01108

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Katona Balázs, Budapest

 ( 541 )  Balaton Szappankollekció

 ( 511 )  3    Szappanok.

  21    Szappantartók.

  35    Szappanokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.397

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01267

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Kalmár László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, hátizsákok, esernyők.

  25    Férfi, női, alsó és felső ruházat, cipők, kabátok, sapkák.

 ( 111 )  239.398
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 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01982

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kovi-kő

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.399

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01983

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kovi-kő Térkőgyár

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.400

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01984

 ( 220 )  2022.07.29.

 ( 732 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 111 )  239.401
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 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01146

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Vass István Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.403

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01274

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Badhanna Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Badhanna

 ( 511 )  29    Elkészített zöldségek; előre felvágott zöldségek; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek;

kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; olajban tartósított zöldségek; savanyított

zöldségek; sózott zöldségek; szárított zöldségek; tartósított zöldségek; üveges zöldségek; vágott zöldségek;

vegyes zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok

[habok]; zöldségkivonatok főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé

koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok;

 zöldségpüré; zöldségleves készítmények.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; szállást és reggelit

biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; átmeneti

szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; átmeneti szálláskiadás;

elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek bérbeadása; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és

 terembérlési szolgáltatások; üdülési szállás biztosítása.

 ( 111 )  239.404

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 00996

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Possibility Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
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 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; joghurt és joghurtkészítmények;

 túró és túrókészítmények; tejalapú desszertek; túróalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; szárított fűszernövény készítmények; fűszerkeverékek; fűszersók; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.405

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 00498

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  HN MONDA BISZTRÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.406

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01490

 ( 220 )  2022.06.06.

 ( 732 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  18    Bőröndök és szállító táskák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés.
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 ( 111 )  239.407

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01145

 ( 220 )  2022.04.29.

 ( 732 )  Jógakaland Gyerekeknek Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető tanfolyami anyagok; elektronikus könyvek; média tartalmak; letölthető kiadványok, publikációk;

 letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audio felvételek.

 16    Irodai és oktatási segédanyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok; motivációs kártyák; kártyák;

oktató kártyák; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz; könyvek; foglalkoztató füzetek

gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; mesekönyvek; címkék, matricák; fali matricák; matricák.

  28    Oktatási célú játékszerek; játékok; társasjátékok; plüss játékok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: letölthető tanfolyami anyagok, elektronikus könyvek, média tartalmak, letölthető kiadványok,

publikációk, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, irodai és oktatási segédanyagok, nyomtatott

anyagok oktatási célokra, nyomtatott oktatási anyagok, nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez, oktatási

és képzési anyagok, motivációs kártyák, kártyák, oktató kártyák, útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek

kártyajátékokhoz, könyvek, foglalkoztató füzetek gyerekeknek, gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek,

gyermekkönyvek, naptárak, nyomtatott publikációk, hátizsák, hátitáska, táskák, kézitáskák, játszószőnyegek,

jógaszőnyegek, oktatási célú játékszerek, játékok, társasjátékok, tea, audio felvételek, mesekönyvek, címkék,

matricák, fali matricák, matricák, plüss játékok; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzleti támogatást nyújtó franchise

 szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül.

 41    Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; továbbképzési

tanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási és

tanítási szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató szolgáltatások gyerekek

számára; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára

játszócsoportok útján; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára;

mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szabadidős szolgáltatások; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős

tevékenységek; szabadidős táborok; szabadidős rendezvények szervezése; sportoktatás; sportoktatói

szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos

információk; sportoktatás/edzés; sport- és fitneszszolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;

egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek

oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; testi egészség oktatás; coaching; multimédia publikációk; filmgyártás; videók
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gyártása; animációs és élő műsorok gyártása; animációs rajzfilmek készítése; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; meditációs képzés, tréning;

 meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; relaxációs

 terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.

 ( 111 )  239.408

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01342

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  Vintage Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vintage Garden

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi

 szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  239.409

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 21 03354

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  ExResearch and Development Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csaba Anita Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ExRFIDTAG

 ( 511 ) 9    Címkék integrált RFID-chipekkel; rádiófrekvenciás azonosítással működő (RFID) olvasók; rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) címkék, elektronikus jeladók, jeladó-vevő készülékek, rádiófrekvenciás jeladók, vezeték nélküli

adókészülékek, tesztelő és minőségellenőrző eszközök, robbanásveszélyes térben alkalmazható rádiófrekvenciás

 jeladó.

 ( 111 )  239.410

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01526

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Kiss Péter, Budapest (HU)

 Bányai Norbert Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti

tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;

belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; bemutatási célú modellek készítésével
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kapcsolatos tervezési szolgáltatások; berendezés megtervezése; boltok tervezése; bútortervezés; bútortervezési

szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások; díszítő szerkezetek tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;

építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési

szolgáltatások; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti tervezés

kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos

tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos

konzultáció; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó

formatervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; éttermekkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;

grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező

szolgáltatásai; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; irodabútorok

elrendezésének megtervezése; irodabútorok tervezése; irodai automatizálási berendezések tervezése; irodai

elrendezés megtervezése; irodai terek tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos

konzultáció; irodák tervezése és tervkészítése; irodatervezés; irodatervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi

tervezési szolgáltatások; kiállítási célú modellek készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kiállítási

standok tervezése; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek

tervezése és kialakítása; klubok tervezése; konyhák tervezése; konyhák tervezése és kialakítása; konyhatervezés;

konyhatervezési szolgáltatások; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás;

lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; padlóburkolatok

tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szállodák, hotelek tervezése; szállodák tervezése; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás bútorok takaró

huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadási szolgáltatások ipari

formatervezéssel kapcsolatban; üzletek belsőépítészeti kialakítása; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése;

üzletek berendezésének megtervezése; üzletek kialakítása; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési

 szolgáltatások; üzlethelyiségek tervezése; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  239.411

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01514

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vitadino

 ( 511 )  30    Édességek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édességek (cukorkák),

csokoládés szeletek, rágógumi; müzliszeletek, energiaszeletek; alkohol alapú édességek (nem gyógyhatású-);

csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukormentes édességek; karamell; mentolos cukorkák; nyalókák;

 pillecukrok; savanyúcukorkák (édességek); tejcsokoládék.

 ( 111 )  239.412

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01731

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  XAPA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.
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 ( 111 )  239.413

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01632

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Nánási-Pintér Márton, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők.

 ( 111 )  239.414

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01726

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  XIVALIA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.415

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01733

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  PIXIBA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.417

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01729

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ANTIXAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.418

 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01727

 ( 220 )  2022.07.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  VESING

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.419
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 ( 151 )  2022.11.23.

 ( 210 )  M 22 01640

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  EXVAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.420

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01515

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Kovács Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Test- és arckezelő gépek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  239.421

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01519

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Forró Attila János, Csömör (HU)

 Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NAPVELEM

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő
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árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  239.422

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01022

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Állítható villáskulcsok; horonyló fejszék; mezőgazdasági eszközök (kézi működtetésű); bővítő fúrók

(kéziszerszámok); széles fejszék, szekercék, bárdok; kacsozókések; fúrók (kéziszerszámok); pengék

(kéziszerszámok); kisméretű sarlók; szemzőkések; nyeles vésők; csípőfogók (fogóvágók); vágóeszközök

(kéziszerszámok); ásók, ásóeszközök (kéziszerszámok); fúrófejek, -betétek; fúrók; csavarhúzók; elektromos

epilátorok; elektromos hajvasalók; elektromos hajvágók; elektromos vasalók; elektromos borotvák; reszelők

(szerszámok); gyümölcsszedők (kéziszerszámok); üvegvágók; vésőszerszámok, gravírozóeszközök

(kéziszerszámok); elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; kalapácsok; kézi láncblokk; kézi fúrók

(kéziszerszámok); kézzel működtetett kéziszerszámok; szegecselőgépek (kéziszerszámok); csákányok

(kéziszerszámok); rovarirtó permetezők (kéziszerszámok); vas kalapácsok; dekopírfűrészek; kulcsok; fűnyírók
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(kéziszerszámok); pázsítgereblyék (kizárólag kézzel működtetett); emelők; autóemelők; kézi autóemelők;

fakalapácsok (kéziszerszámok); kézzel működtetett emelők; marók (kéziszerszámok); gérvágó ládák

(kéziszerszámok); többfunkciós ápolókészletek; többfunkciós összecsukható zsebes kéziszerszámok;

szögkiszedők (kéziszerszámok); szögkihúzók; szegecselő kalapácsok; csákányok (kéziszerszámok); fogók;

gyaluk; csipeszek; metszőkések; metszőollók; szegecselők (kéziszerszámok); dugókulcsok (kéziszerszámok);

borotvák; elektromos és nemelektromos borotvák; szegecselőgépek; fűrészek (kéziszerszámok); menetvágók

(kéziszerszámok); vágógépek; lapátok (kéziszerszámok); kisméretű sarlók; kőtörő kalapácsok; ásók

(kéziszerszámok); csavarkulcsok (kéziszerszámok); szerszámtartó övek; szerszámtartó kötények; ágvágók;

 villáskulcsok; kézzel működtetett kerti szerszámok; pisztolyok (kéziszerszámok).

 ( 111 )  239.423

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01504

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  Zubor Melissza, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Háztartási eszközök, tisztítószerek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; élelmiszerek kiskereskedelmi

szolgáltatása, értékesítése; környezetbarát termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; szépségápolási,

tisztálkodási és higiéniai termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítés; árubemutatók rendezése üzleti

célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; értékesítési

bemutatók; termékek és szolgáltatások bemutatása; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök

segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; címzett

reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; beszerzési

szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megvásárolni szánt termékek és

áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

házhozszállítás területén; online rendelési szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; értékesítési promóciós

 szolgáltatások.

 ( 111 )  239.424

 ( 151 )  2022.12.06.

 ( 210 )  M 22 01518

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Házak Ásza Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó ajtó

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből;
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ajtószerelvények fémből; fém ajtókeret; fém ajtókeretek; fém ajtóprofilok; fémből készült páncélozott ajtók;

fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült ajtóelemek; tűzvédelmi ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből;

tűzgátló ajtók fémből; fémből készült ajtórögzítők; ajtóvasalások; ajtó rögzítők fémből; ajtók és ablakok fémből;

ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos; ajtózárak fémből;

biztonsági ajtózárak fémből; fém ajtókilincsek; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; külső ajtók

 fémből; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém biztonsági ajtószerelvények.

 ( 111 )  239.425

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01520

 ( 220 )  2022.06.09.

 ( 732 )  Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 Forró Attila János, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a
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következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  239.426

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 00750

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Gombás Tibor, Nadap (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Arcápolási szolgáltatások; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési

szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési

szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; smink szolgáltatások;

sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;

sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások;

szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;

szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás;

színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; gyantás

szőrtelenítés; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; kozmetikai

arckezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai

szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai arcápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; szépségápolási kezelések;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;

szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén;
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tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

területén; tartós smink szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; testszőrzet-eltávolítással

 kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások.

 ( 111 )  239.427

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01384

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.428

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01394

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Straub Gergő, Veszprém (HU)

 Bácskai Róbert, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.429

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01398

 ( 220 )  2022.05.26.

 ( 732 )  Barocsai Soma, Adony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumokkal átitatott kendők; nem gyógyhatású
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kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; természetes kozmetikumok; kozmetikumok olajok

 formájában.

 35    Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; fogyasztói termékinformációk biztosítása

kozmetikumokkal kapcsolatban; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumokat tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával

 kapcsolatban.

 ( 111 )  239.430

 ( 151 )  2022.12.06.

 ( 210 )  M 22 01502

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  Házak Ásza Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó bútor

 ( 511 )  20    Acélból készült bútorok; acélcsőből készült bútorok; bútorok télikertekbe; bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe; bútorok

 beltéri akváriumokhoz; bútorok; alumínium kerti bútorok.

 ( 111 )  239.431

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01629

 ( 220 )  2022.06.22.

 ( 732 )  Ikr Agrár Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Nyikos György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biológiai készítmények

 ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  239.432

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01511

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Strenner Antal, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ízesített üdítőitalok; szénsavas üdítőitalok.

 ( 111 )  239.433

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01513

 ( 220 )  2022.06.08.

 ( 732 )  Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Villanyszerelés.

 ( 111 )  239.434

 ( 151 )  2022.11.24.
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 ( 210 )  M 22 00892

 ( 220 )  2022.04.02.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Budapest

 ( 541 )  Mentesen is teljesen

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.435

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 21 03414

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Italköz Kft., Telki (HU)

 ( 541 )  BORIRODA

 ( 511 )   33    Borok.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.436

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01382

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.437

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01383

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Szabó Zalán, Sajószentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketingszolgáltatások;

digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

hangfelvételek gyártása marketing célokra; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; internetes marketing;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; marketing

beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing információk;

marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing

koncepciók kidolgozása; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos
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szolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén;

marketingszolgáltatások az utazás területén; marketingszolgáltatások a fogászat területén;

marketingszolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise

szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;

marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és

lebonyolítása; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; marketingügynökségi szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és

marketingje; partnerprogram-marketing; pénzügyi marketing; promóciós marketing; promóciós

marketingszolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási

szolgáltatások; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szájról-szájra

marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése marketing

célokra; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi

forgalmazása ruházat vásárlásához; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési

szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.438

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01131

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  239.439

 ( 151 )  2022.11.24.
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 ( 210 )  M 22 01381

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.440

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01385

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.441

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01130

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  239.442

 ( 151 )  2022.11.24.

 ( 210 )  M 22 01137

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.443

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00781

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 732 )  Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.444

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00710

 ( 220 )  2022.03.11.

 ( 732 )  Wéberné Gál Bernadett Éva, Ellend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Asztaldíszek.

 ( 111 )  239.445

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01026

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Lederle Ralph Friedrich, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok; hanglemezek; hangfelvételek; hangfelvétel-hordozók; hangrögzítő szalagok; kompaktlemezek,

CD-k; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei hangfelvételek;

videoszalagok; média tartalmak; letölthető multimédiás fájlok; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

felvételek [hangfelvételek]; fényképészeti film [exponált]; fényképészeti média [filmek, exponáltak]; internetről

letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett

hangokat tartalmaznak; letölthető digitális fényképek; letölthető digitális zene; letölthető hangfelvételek;

letölthető képsorok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető poszterek; letölthető

rajzfilmek; műsoros audio szalagok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros interaktív CD-k; műsoros kazetták;

műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes videók; műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés

videoszalagok; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető

digitális zene; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; USB webkulcsok előreprogramozott

weboldal URL-ek betöltésére; videofelvételek; videofilmek; videocastok; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók;

virtuális valóság modellek; divatszemüvegek; napszemüvegek; szemüveg alkatrészek; borítók

napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; szemüveg- és napszemüvegtokok; karate

fejvédők; fejfedők mint védősisakok; fejfedők sporttevékenységekhez, sérülések elleni védelemre; kerékpáros

 szemüvegek; motoros szemüvegek.

  25    Bandana kendők; baseball sapka; pólók; csuklómelegítők; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; zenés koncertek; koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; rádiós zenei koncertek; rádió- és

televízióműsorok készítése; szórakoztatás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; online szórakoztatás; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; szövegek kiadása; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; zenei szövegek kiadása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenekari előadások; zenés

szórakoztatás zenekarok által; dalszerzés mozifilmekhez; hanganyagok készítése; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; szórakoztató

anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; zenei előadás; zenei produkciók; élő

 rockzenekari fellépések bemutatása; koncertek bemutatása.

 ( 111 )  239.446

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01230

 ( 220 )  2022.05.10.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  239.447

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00961

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Tagyon Birtok Kft., Tagyon (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, sörök kivételével; bor, fröccs, pezsgő, pálinka.

  43    Vendéglátás, éttermek, borozók; szállásadás, szállodák, panziók.

 ( 111 )  239.448

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00832

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Perfect Nails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Műköröm alapanyagok, műköröm segédanyagok, műköröm kellékek.

  41    Műköröm oktatás.

 ( 111 )  239.449

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01032

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.450

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01029

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GLOBUS, magában is finom

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.451
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 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00722

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, termékek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati termékek, készítmények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra, vagy állatorvosi célokra; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi betegségek kezelésére szolgáló

gyógyszerek; ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyulladásgátló és reuma-elleni

gyógyszerek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

 ( 111 )  239.452

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01030

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GLOBUS, önmagában is finom.

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  239.453

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01033

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Szülőföld Alapítvány, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Slezák Erzsébet, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.454

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 21 03070

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Masszázs waxok; masszázs olajok- és tejek; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; testápolási cikkek.
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 10    Masszázs készülékek; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszázsgolyók; thermo

 masszázspárnák; vibromasszázs készülékek.

  41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; masszázs tanfolyamok szervezése; masszázsoktatás.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

 kozmetikai testkezelések; szépségápolási tanácsadás.

 ( 111 )  239.455

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01685

 ( 220 )  2022.06.29.

 ( 732 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek [gabona

 alapú]; zab alapú ételek.

 ( 111 )  239.456

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 00393

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Egri Katalin Ágota, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; tea; cukor; nádcukor; csokoládé; édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró alapú

 édességeket is.

 35    Kávé, tea, cukor, nádcukor, cukorka, csokoládé, édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró

 alapú édességek kis- és nagykereskedelme, beleértve az interneten történő kereskedelmet is.

 ( 111 )  239.457

 ( 151 )  2022.11.28.

 ( 210 )  M 22 01149

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Horváth Zsolt, Diósd (HU)

 Szántó Csaba, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 111 )  239.463

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 21 04158

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  JNTL CONSUMER HEALTH

 ( 511 ) 3    Gyógyszermentes arc- és testápoló termékek, úgymint tisztítószerek, testápolók, krémek, eldobható, vegyi

anyagokkal vagy vegyületekkel impregnált törlőkendők a személyi higiéniához, törlőkendők és betétek,

bőrradírok, hidratáló krémek és fényvédő krémek; arcmaszkok; arcpakolások; öregedésgátló krémek és

gyógyszermentes öregedésgátló szérumok; borotvazselé; napvédő krém, azaz naptej; gyógyszermentes mellkasi

bedörzsölő krémek, nem orvosi vagy terápiás felhasználáshoz; gyógyszermentes pelenkakiütés elleni testápolók,

kenőcsök és krémek; kozmetikumok, úgymint bronzosító, ajakceruza, szájfény, ajakbalzsam, ajakfesték és

ajakalapozó, folyékony alapozó, kompakt alapozó és arcpúder, szempillaspirál, szemhéjfesték, szemceruza,

sminkeltávolító; hajápoló készítmények; hajápoló termékek, úgymint samponok, kondicionálók, zselék, habok,

spray-k, hajápolók, szérumok, kenőcsök, balzsamok, puhítószerek, táplálók, olajok és gyógyszermentes

helyreállító kezelések; baba piperecikkek, úgymint babaolaj; babapúder; testápoló; bőrápoló; hajsamponok és

kondicionálók; hajkifésülő szerek; baba kölni; vattapamacsok személyes használatra; előnedvesített

mosdókendők; gyógyszermentes szájvíz; gyógyszermentes feloldódó lapocskák szájápolásra; gyógyszermentes

 leheletfrissítő feloldódó lapocskák; gyógyszermentes leheletfrissítők; fogkrém.

5    Ragtapaszok; sebkötözőszerek, úgymint ragtapaszok, gézpárnák, gézszivacsok, orvosi ragasztószalag, pólyák

és kötszerek bőrsérülésekhez; elsősegélycsomagok; antibiotikumok égési sérülések, általános és helyi bakteriális

és vírusos fertőzések kezelésére; helyi fertőtlenítő spray a fertőzések elleni védekezéshez és a

fájdalomcsillapításhoz; gyógyszeres ajakápoló készítmények; antiszeptikus és antibakteriális készítmények

sebkezeléshez; orvosi tisztítószerek a sebgyógyításhoz; kézfertőtlenítő és fertőtlenítő készítmények; gyógyszeres

bőrápoló készítmények a pattanások kezelésére; gyógyszerkészítmények integumentális állapotok kezelésére,

úgymint, testápolók, zselék, bőrápoló oldatok; gyógyszeres bőrápoló készítmények, úgymint testápolók, gélek,

ionizálók, tisztítószerek, hidratálók, hámlasztók, olajok és ionizálók; gyógyszeres napozó készítmények, úgymint

napfény blokkolók, napvédő készítmények és naptejek; gyógyszeres bőrápoló készítmények az ekcéma

kezelésére; gyógyszeres öregedésgátló bőrápoló készítmények; gyógyszeres pelenka kiütés elleni krém;

vitaminok; vitamincseppek; gumicukor vitaminok; torokfertőtlenítő tabletták; a torokfájás enyhítésére szolgáló

készítmények; köhögéscsillapító szirup; köhögéscsillapító készítmények; étrend-kiegészítők és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők az immunrendszer támogatására; természetes alvássegítő készítmények;

csecsemők bélgázosodásának és gyomorpanaszainak kezelésére szolgáló grippervíz-készítmények; orrmelléküreg

dugulás kezelésére szolgáló készítmények; étrend-kiegészítő az emésztés elősegítésére; probiotikus

étrend-kiegészítők; orrspray készítmény; gyógyszerkészítmények a felső légúti tünetek enyhítésére és

megelőzésére; orr duzzanatának csökkentésére szolgáló szerek; gyógyfürdőkúra készítmény az irritált, viszkető,

gyulladt bőr megnyugtatására és enyhítésére; gőzfürdő termékek a megfázás kezelésére; fájdalomcsillapítók;

antihisztaminok; allergia kezelésére szolgáló készítmények; nyugtatók; orrmelléküreg dugulás kezelésére

szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; viszketés elleni gélek és krémek; gyógyszeres szájvíz;

szemészeti készítmények; szemcseppek; gyógyszerészeti hasmenés elleni készítmények; gyógyszerkészítmények,

úgymint savcsökkentők és savlekötők a gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére; dohányzásról való

leszokást elősegítő gyógyszerkészítmények; gyógyszerészeti eszközök, vagyis a dohányzásról való leszokáshoz

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3073



 használatos szájspray-k; gyógyszeres hajnövesztő szerek.

 10    Orvosi eszköz és készülék bőrbetegségek kozmetikai és orvosi kezelésére; öntapadós kompressziós

kötszerek orvosi célokra; melegítő vagy hűsítő csomagocskák terápiás célokra; hőleadást elősegítő pakolások

 terápiás célokra.

  21    Fogselyem, fogköztisztítók, utántöltők fogselyemhez; fogkefék.

 35    Fogyasztói termékinformációk biztosítása bőr- és hajápolással, fényvédelemmel, wellnesszel, egészséggel

és egészséges életmóddal, fitnesszel, táplálkozással és életmód-wellnesszel kapcsolatban; bőr- és hajápolási

termékekkel, fényvédő termékekkel, fogászati termékekkel, köhögés kezelésére szolgáló termékekkel, megfázás

kezelésére szolgáló termékekkel, allergia kezelésére szolgáló termékekkel, táplálkozási termékekkel kapcsolatos

 online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

 41    Oktatási szolgáltatások, amelyek online programok lebonyolítása a szépség, az egészségügy, a terhesség, a

gyermeknevelés, a babagondozás és a gyermekgondozás területén, valamint az ezekkel terjesztett nyomtatható

oktatási anyagok a bőrről és az egészségügyről; nem letölthető oktatási anyagok biztosítása cikkek és

prospektusok formájában a szépség és egészségügy területén; online, nem letölthető kiadványok biztosítása

 szépségápolással és egészséggel kapcsolatos cikkek, hírlevelek és blogok formájában.

 42    Termékkutatás és -fejlesztés a szépség, wellness, allergia, nevelés, gyermekgondozás, babaápolás és

 egészségügyi termékek területén.

 44    Információnyújtás a fogyasztói termékek, szépségápolás, egészségügy, wellness, allergia, táplálkozás,

 terhesség, gyermeknevelés, babagondozás és gyermekgondozás területén.

 ( 111 )  239.464

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 21 02915

 ( 220 )  2021.07.29.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; erjesztett tejes italok

étkezési célra; fermentált sült tej; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej; kókuszvaj; magas fehérje tartalmú

tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú

tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;

tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; túró; vajkrém; zabtej;

 étkezési olajok és zsírok; fűszervajak.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; fűszerek, fűszersók; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.466

 ( 151 )  2022.11.29.
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 ( 210 )  M 22 01050

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Pálinkásné Vigh Andrea, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest

 ( 541 )  Almafa Fejlesztőház és Mozgásstúdió, Pedagógiai Műhely

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.467

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00787

 ( 220 )  2022.03.23.

 ( 732 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt

vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;

fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű

fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési
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rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási

célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 111 )  239.468

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01035

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok étkezési felhasználásra; növényi olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladékszállítás;

 hulladékok elszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások.

 40    Újrahasznosítás és hulladékkezelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék

újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás; hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3076



[újrahasznosítás]; hulladékanyagok kezelése; hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés;

hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása;

 hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 111 )  239.469

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01037

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  Rétfalvi Flóra Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.470

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00788

 ( 220 )  2022.03.23.

 ( 732 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt

vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;
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fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű

fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési

rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási

célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 111 )  239.471

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01046

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

 teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.

3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő

krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő

[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;

gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer];

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra;

szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek

kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok

 [illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj; smink.

 4    Lanolin kozmetikumok gyártásához; lignit; ligroin; méhviasz; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 111 )  239.472

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01641

 ( 220 )  2022.06.23.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ENTAXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  239.481

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00208

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyatékok gyógyszerészeti használatra.
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  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 111 )  239.482

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01322

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  Emyla

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok.

 ( 111 )  239.483

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00923

 ( 220 )  2018.03.15.

 ( 732 )  GTT Communications, Inc., Mclean Virginia (US)

 ( 300 )  87630257 2017.02.10. US

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GTT

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a szélessávú hálózatépítés, internet-hozzáférés, hang-,

 információs és irányított szolgáltatások.

 ( 111 )  239.484

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00203

 ( 220 )  2022.01.23.

 ( 732 )  Hamvas Brigitta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GHOO

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.485

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 01779

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

 televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató
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rendezvények lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi

 edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 44    Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; közfürdők higiéniai

 célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 111 )  239.486

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00082

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Burget Péter Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meiszner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vitalissimo

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  239.487

 ( 151 )  2022.11.29.

 ( 210 )  M 22 00122

 ( 220 )  2022.01.14.

 ( 732 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  33    Borok.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.489

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00959

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 )  Avemar, társ a küzdelemben

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 111 )  239.490

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00828

 ( 220 )  2022.03.28.

 ( 732 )  Schadent Acuta Fogászati és Szájsebészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  Buda Dental Schandl
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 ( 511 )  44    Fogászat; fogászati implantológiai sebészeti szolgáltatások; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás;

 fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogszabályozási szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  239.491

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00835

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Szarvas Zsolt, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; grilléttermek; gyorséttermek, snack

bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; ételek és italok

készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; pizzériák; salátabárok; szolgáltatások italok

biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

 [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  239.492

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00967

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Varga Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; cirkuszi elemeket

 alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.493

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01164

 ( 220 )  2022.05.03.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. File Zsuzsa, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  16    Adatkönyvek; ajándékkönyvek; általános témájú magazinok; folyóiratok; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hirdetési kiadványok; jegyzetkönyvek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazin

mellékletek újságokhoz; magazin borítók; nem szépirodalmi könyvek; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk; nyomtatott

sajtóközlemények, hírközlések; papír könyvborítók; regények; receptkönyvek, szakácskönyvek; rendszeresen

megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; újságpapír; fatartalmú papír;

 finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzettömbök; nyomdai papír, nyomdapapír; papír.

 35    Médiakapcsolati szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; értékesítési bemutatók; promóciós, reklám célú árubemutatás; áruk és szolgáltatások

értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel;

címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak

és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámszórólapok terjesztése;

reklámterjesztés; terjesztés (reklámanyag -); szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; áruk és

szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing-tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing tanácsadás a közösségi média területén;

sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; adatbázis menedzsment; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adatfeldolgozási

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; áruk

leltározása; hírgyűjtési szolgáltatások; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba;

információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba

gyűjtése; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; kereskedelmi információk gyűjtése;

kereskedelmi információk összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;

számítógépes adatfeldolgozás; számítógépes adatbeviteli szolgáltatások; számítógépes adatbázisok összeállítása;

számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk gyűjtése; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;

adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása

üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; kereskedelmi

információ biztosítása; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információs

szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi, üzleti információk

szolgáltatása; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online kereskedelmi

jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; online

üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; piackutatás és üzleti elemzés; piackutatás; piackutatás és

analízis; reklámelemzés; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése;

 sajtófigyelés; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; elektronikus

formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fényképek közzététele;

fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok

multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre

bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott

anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a

reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok [nem

reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];

szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; előadások szervezése és lebonyolítása;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről;

multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; podcastek gyártása; nyereményjátékok működtetése;

 főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.494

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01157

 ( 220 )  2022.05.03.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  239.495

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00970

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 )  PIKK PAKK TETŐ

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 111 )  239.496

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00972

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 111 )  239.497

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00591

 ( 220 )  2022.03.01.

 ( 732 )  Labát Krisztián, Bag (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.498

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00724

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  Biofilter Zrt. Körforgásban a környezetért

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi zsírok étkezési felhasználásra; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása

hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása;

 hulladéktárolás.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos

tájékoztatás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a környezetszennyezés-szabályozás terén;

hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékkezelés

[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 111 )  239.499

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00721

 ( 220 )  2022.03.16.

 ( 732 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Ernyők, esernyők; napernyők.

  25    Rövidnadrágok, sortok; pamut rövidnadrágok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); kávé ízű ale sör; pale ale világos sör; alacsony alkoholtartalmú

sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock

sör; búzasör; citromos sör [shandy]; porter [sör]; malátasör; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; kvasz
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[alkoholmentes ital]; kézműves sörök; kávé ízű sör; ízesített sörök; fekete sör [pörkölt maláta sör]; gluténmentes

sör; stout [erős barna sör]; sörutánzat; sörök; sörcefre; söralapú koktélok; sör és alkoholmentes sör; sör alapú

italok; saison sör; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; fagyasztott

 gyümölcsalapú italok; ízesített szénsavas italok.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek

megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok

 megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 111 )  239.500

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00701

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és

díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;

sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások,

 kutyabemutatók.

 43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; átmeneti

 szálláskiadás.

 ( 111 )  239.501

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00971

 ( 220 )  2022.04.11.

 ( 732 )  FESTÉK 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Sándor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 111 )  239.502

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00703

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

 ( 541 )  DogFlow

 ( 511 )  41    Sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

 lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése.

 43    Szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; üdülési szálláshely

 biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása.

 ( 111 )  239.503

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00953

 ( 220 )  2022.04.10.

 ( 732 )  Kovács Anna Karola, Hódmezővásárhely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.505

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00848

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  KALIBRA INNOVATIV Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  air7 vitamin - minden lélegzet számít

 ( 511 ) 5    Immunerősítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminok és

 vitamin-készítmények.

 ( 111 )  239.506

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00951

 ( 220 )  2022.04.09.

 ( 732 )  Biztos Döntés Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Gresz Orsolya, Budapest

 ( 541 )  BANKRÁCIÓ

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói

szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák
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szolgáltatásai; hitelügynökségek, hitelirodák; jelzáloghitelek; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; kölcsön

[finanszírozás]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi támogatás és

szponzorálás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;

takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; tőkebefektetés; zálogkölcsönzési szolgáltatások;

információnyújtás biztosítási ügyekben, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tulajdonfenntartásos részletvétel

 hitelezése.

 ( 111 )  239.507

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 00712

 ( 220 )  2022.03.12.

 ( 732 )  Stubenvoll Péter, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Korrepetálás; magánórák adása a matematika területén; magánórák adása a mértan területén; oktatóvideók

készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása;

filmgyártás oktatási célokra; hang- és/vagy videofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; képzés és

oktatás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

 terjesztése; online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.508

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01151

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Gémesi Gergely György, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fényképek közzététele; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; drónos fényképezési

szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; légi fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; videofilmek bemutatása; animációs mozis videoklipek gyártása; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; előre felvett videofilmek elkészítése;

filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang-

és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; speciális effektes

animációk készítése filmekhez és videókhoz; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó

szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása;

videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenés videók készítése; szórakoztatás

biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; videós szórakoztató szolgáltatások; online,

 nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  239.509

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01034

 ( 220 )  2022.04.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3088



 ( 732 )  Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.510

 ( 151 )  2022.11.30.

 ( 210 )  M 22 01780

 ( 220 )  2022.07.06.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; szponzorok felkutatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

 útján; színházi produkciók.

 ( 111 )  239.511

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 210 )  M 22 02115

 ( 220 )  2002.01.30.

 ( 732 )  FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck (DE)

 ( 740 )  SÜLE Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROTOPRESS

 ( 511 )  12    Motoros szárazföldi járművek kommunális célokra, utcaseprő gépek, csatornatisztító járművek, utcai

locsolóberendezések, utcai mosógépek, hulladékgyűjtő és -szállító járművek konténer típusú zárt hulladéktároló

 felépítményei legalább egy nyílással a hulladékok és másodlagos nyersanyagok számára.

 ( 111 )  239.513

 ( 151 )  2022.12.05.

 ( 210 )  M 21 00297

 ( 220 )  2021.01.27.
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 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  TURBÓ DIÉTA. EGYSZERŰEN IDEÁLIS.

 ( 511 ) 5    Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétás kekszek, diétás vagy diétát támogató táplálék

kiegészítő folyadékok, turmixok, turmixporok; fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend-kiegészítők,

étrend-kiegészítő italpor keverékek, diétát támogató fehérje tartalmú táplálékkiegészítő italok, italporok, gélek,

antibakteriális gélek, fogyasztó kapszulák, fogyasztó tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum,

granulátum tapaszok, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimek gyógyászati

 célra; fehérjekiegészítő turmixporok, tejcukor (laktóz), diétát támogató teák.

 29    Tej és tejtermékek; tejes italok, tej alapú snackek, tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), gyümölcsízek, kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé, csokoládépor, csokoládés italporok, kakaó tartalmú italok; cukor, rizs,

kávépótló szerek; gluténmentes kenyér, pékáru, pizza, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények, gabona alapú snack ételek; fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások, mártáskeverékek granulátum formájában; fűszerek; krémek

 süteményekhez, gluténmentes krémek, pudingporok; rizs-chipsek.

 ( 111 )  239.514

 ( 151 )  2022.12.02.

 ( 210 )  M 21 04153

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Rókusfalvy Birtok Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.515

 ( 151 )  2022.12.02.

 ( 210 )  M 21 03589

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  Salt Pay Co Limited, Grand Cayman, One Nexus Way, Camana Bay (KY)

 ( 300 )  V0121287 2021.04.15. IS

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; alkalmazásszoftverek; hardverek és platformok, beleértve a kereskedelemmel,

e-kereskedelemmel, fizetéssel, e-fizetéssel, faktoringgal, kereskedői hitelezéssel, fogyasztási hitelszolgáltatással,

rendelési szolgáltatásokkal, készletgazdálkodással, szállítással, kézbesítéssel, ügyfélszolgálattal,

ügyfélkapcsolat-kezeléssel, üzleti menedzsmenttel, üzleti optimalizálással, reklám és marketinggel

kapcsolatosakat; értékesítési hely szoftver; alkalmazás szoftver; hardver és platformok; hardver, terminálok és

készülékek értékesítési helyszíni fizetésekhez; érintés nélküli fizetésekhez és e-fizetésekhez, beleértve azokat is,

amelyek SIM-kártyákat, szkennereket és nyomtatókat tartalmaznak; elektronikus értékesítési pontok rendszerei;

 kódolt intelligens kártyák.

 35    Üzleti, e-kereskedelmi adminisztráció, menedzsment szolgáltatások és marketing szolgáltatások,
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nevezetesen fizetésekhez, e-fizetésekhez, értékesítési pontokhoz és ezekhez kapcsolódó szoftverekhez kapcsolódó

szolgáltatások; készletgazdálkodási szolgáltatások; rendelési szolgáltatások mások számára és számítógépes

készletrendelés, beleértve az automatikus újrarendelést is; üzleti adminisztráció és menedzsment a szállítás és a

kézbesítés területén; marketing és promóció; ügyfélkapcsolati menedzsment és üzleti optimalizálási

szolgáltatások; ügyfélhűség és ösztönző rendszerek kezelése; a fentiekkel kapcsolatos információk,

 ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 36    Értékesítési pontos és érintésmentes fizetési tranzakciós szolgáltatások; az értékesítési helyszíni fizetések, az

érintés nélküli fizetések, az e-fizetések és az értékesítési helyek tranzakcióinak feldolgozásának biztosítása;

faktoring szolgáltatások; kereskedelmi hitelezési és fogyasztási hitelszolgáltatások, a fentiekkel kapcsolatos

 információk, ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 42    Szoftveres szolgáltatások, nevezetesen szoftver tervezése, létrehozása, telepítése, frissítése, karbantartása és

műszaki támogatása a kereskedelem, az e-kereskedelem, az üzleti optimalizálás, az üzleti támogatás, a fizetések,

az e-fizetések, a pénzügyi szolgáltatások, a faktoring, a kereskedelmi hitelezés, a fogyasztói hitel, rendelési

szolgáltatások, készletgazdálkodás, szállítás, kézbesítés, ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat-kezelés, reklám és

marketing területén; hardver szolgáltatások, nevezetesen, kereskedelemmel, e-kereskedelemmel, üzleti

optimalizálással, üzleti támogatással, fizetéssel és e-fizetéssel kapcsolatos készülékek és terminálok tervezése,

 létrehozása, karbantartása és frissítése; információ, tanácsadás és támogatás biztosítása a fentiekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  239.516

 ( 151 )  2022.12.05.

 ( 210 )  M 22 00837

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  ÉLESZD FEL A SZIKRÁD

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; rágógumik; felfújható rágógumik; kandiscukorkák; mentolos cukorkák; cukorkák és

 pasztillák.

 ( 111 )  239.523

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01266

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Huang Hua, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 111 )  239.524

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01612

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Blondie

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós
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felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang-

és/vagy videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós,

rádiós műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.525

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01488

 ( 220 )  2022.06.03.

 ( 732 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.526

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01611

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós, rádiós

műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 111 )  239.527

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01617

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  FÓRUM Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.528

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01609

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Aequivalentia Kft., Érd (HU)

 ( 541 )  Medida Plus

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti stratégiával

 kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; földfelvásárlási szolgáltatások

[mások nevében]; földvásárlási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

 ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.529

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01366

 ( 220 )  2022.05.24.

 ( 732 )  Gozsdu Taste Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Meshuga

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek

díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és

italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások; sörbárok;

svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tortadíszítések; tempura éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  239.530

 ( 151 )  2022.12.07.
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 ( 210 )  M 22 01607

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Szász Ildikó Anett, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  dr. Ivancsó Attila Viktor, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások.

 ( 111 )  239.531

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01610

 ( 220 )  2022.06.21.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Tribenex

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák];

bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra;

bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra; erdészetben használt vegyszerek; hormonok zöldségek

és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra];

kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; készítmények

növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek;

mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; növényi

növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajjavítók; talajtrágyák, műtrágyák;

tápanyagok növények számára; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi

 termékek gyomok növekedésének megakadályozására; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gyomirtó

szerek; biológiai gombaölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók; gyomirtószer

mezőgazdasági használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek;

 talajfertőtlenítő készítmények; vegyi készítmények növényvédelmi célokra.

 ( 111 )  239.532

 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01112

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 ) PROFITLAND Számviteli Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada

 (HU)

 ( 740 )  Tallár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELLOPENSION

 ( 511 )  36    Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatos

szolgáltatások; nyugdíjsémák adminisztrációja; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjterv

szolgáltatások; nyugdíjtervek szolgáltatása; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítási ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási

díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs

szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási igények

ügyintézése; biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák,

ügynökségek; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási konzultáció és információk;

biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási nyomozás, kutatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

statisztikai szaktanácsadási és tanácsadási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási tanulmányok;
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biztosítási tervek adminisztrálása; biztosítási tervek ügyintézése; biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek

adminisztrációja; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási ügynökségek és ügynöki szolgáltatások;

biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások

adminisztrációja; életbiztosítások; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; életbiztosítással

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások;

évjáradékok ügyintézése; évjáradékokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogászati egészségbiztosítás megkötése és

adminisztrációja; gépjármű-biztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenységek; járműbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; kárbecslés nem életbiztosításokhoz; költöztetési biztosításhoz kapcsolódó

ügynöki szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások

közvetítése; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; szállítási biztosítások közvetítése;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető biztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás

biztosítása; tanácsadási szolgáltatások biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

életbiztosításokkal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások biztosítási kárigényekkel kapcsolatban; tűzesetekkel

kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; utasbiztosítás ügyintézéséhez kapcsolódó ügynöki

tevékenységek; utasbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; vagyonbiztosítási ügynöki

szolgáltatások; viszontbiztosítási ügynöki tevékenység; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

viszontbiztosítással kapcsolatos szaktanácsadás; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás; biztosítéki ügynöki

szolgáltatások, vagyonkezelési képviselők; egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok;

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, tervek; egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági

szolgáltatások; egészségügyi finanszírozás biztosítása; egészségügyi intézményekkel kapcsolatos pénzügyi

ügyviteli szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozások elősegítése és ügyintézése;

független pénzügyi tervezési tanácsadás; hiteltúllépéssel kapcsolatos ügyintézés; infrastruktúra-beruházásokkal

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése];

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; kereskedelmi

ügynöki szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; más pénzügyi intézmények által nyújtott

finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások; megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás;

pénzügyek igazgatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi fedezet

megteremtése; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi információs

szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi kutatás a

kockázatkezelés terén; pénzügyi megbízotti eljárások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

kockázatkezelés területén; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi

vagyonkezelés; pénzügyi veszteség kezelése; személyes befektetési tervekkel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; személyi banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; vagyonkezelés és portfólió

menedzsment; vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos tanácsadás;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú

becslések; biztosítással kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás; bróker

tanácsadási szolgáltatások biztosítással kapcsolatban; egészségbiztosítási ügynöki szolgáltatások;

egészségbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos

 tájékoztatás; életbiztosítás ügyintézése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítási ügynökségek.

 ( 111 )  239.533
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 ( 151 )  2022.12.07.

 ( 210 )  M 22 01494

 ( 220 )  2022.06.03.

 ( 732 )  Radics Péter, Berhida (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FacelessMan

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

A rovat 120 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 21 02919

 ( 220 ) 2021.07.30.

 ( 731 )  Jancsek Kinga, Wien (AT)

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 3    Aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikaikészítmények gyártásához; rózsaolaj; menta esszencia [illóolaj];

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes esszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült

parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek];folyékony

parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított

kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszer készítmények; kölnivel

átitatotteldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin

[illatszerkészítmények]; szintetikusillatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök

személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok; parfüm

készítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra;levendulavíz; menta illatszerekhez;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;

arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó;

bőrkorrektorkrémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra;

dekormatricák kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek];

kozmetikai folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők;kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok;

kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kozmetikumok szemöldökhöz; önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre; dekormatricák

kozmetikaihasználatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikaiszerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

 önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 181.739

 ( 732 ) SOPRON BANK BURGENLAND Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 ) dr. Cserichné dr. Gyovai Judit ügyvéd, Sopron

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 224.565

 ( 732 ) AGROCHEM Növényvédelmi Kft., Gyomaendrőd (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 209.406

 ( 732 ) Seszták Miklós, Kisvárda (HU)

 ( 156 ) 2022.11.24.

 ( 111 ) 211.474

 ( 732 ) Victofon Kft., Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.12.01.

 ( 111 ) 210.662

 ( 732 ) Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)

 ( 156 ) 2022.11.28.

 ( 111 ) 211.911

 ( 732 ) Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)

 ( 156 ) 2022.11.25.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.899

 ( 732 )  Sensata Technologies, Inc., Attleboro, MA 02703 (US)

 ( 111 )  115.904

 ( 732 )  Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  123.867

 ( 732 )  FANUC Corporation, Yamanashi (JP)

 ( 111 )  133.485

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  133.487

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  133.489

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  133.492

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  133.496

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  135.634

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.242

 ( 732 )  Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  137.310

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  137.321

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  137.330

 ( 732 )  Rexair LLC, Troy, MI (US)

 ( 111 )  137.427

 ( 732 )  Vasuta Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.557

 ( 732 )  SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd., Suwon-si,Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  137.570

 ( 732 )  Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)

 ( 111 )  137.575
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 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  137.594

 ( 732 )  NEC CORPORATION, Tokió (JP)

 ( 111 )  137.889

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  137.951

 ( 732 )  Descente, Ltd. , Osaka (JP)

 ( 111 )  138.059

 ( 732 )  Subaru Corporation, Tokyo (JP)

 ( 111 )  138.237

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.527

 ( 732 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 111 )  138.671

 ( 732 )  STARBUCKS CORPORATION, Seattle, Washington (US)

 ( 111 )  139.071

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as Toshiba Corporation, Tokyo (JP)

 ( 111 )  139.574

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  140.607

 ( 732 )  FERROSAN ApS, Ballerup (DK)

 ( 111 )  141.747

 ( 732 )  Subaru Corporation, Tokyo (JP)

 ( 111 )  174.590

 ( 732 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.511

 ( 732 )  Nagy Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.136

 ( 732 )  Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol (CY)

 ( 111 )  177.470

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.994

 ( 732 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

 ( 111 )  178.155

 ( 732 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  178.336

 ( 732 )  Kiss és Társa Vas- és Fémipari Kft., Mezőkövesd (HU)

 ( 111 )  178.408

 ( 732 ) REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy

 (HU)

 ( 111 )  178.473

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.986

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.096

 ( 732 )  JUHAR-INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.136

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.195

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.196

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.230

 ( 732 ) REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Biatorbágy

 (HU)

 ( 111 )  179.447

 ( 732 )  Long John Silver's, LLC, Louisville, Kentucky (US)

 ( 111 )  179.754

 ( 732 )  Thai Union Manufacturing Company Limited, Samsennai Phayathai, Bangkok (TH)

 ( 111 )  180.101

 ( 732 )  Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), El Segundo, Kalifornia (US)

 ( 111 )  180.151

 ( 732 )  MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  180.577

 ( 732 )  Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo 108-8410 (JP)

 ( 111 )  180.641

 ( 732 )  MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  181.035
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 ( 732 )  Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)

 ( 111 )  181.416

 ( 732 )  Thai Union Manufacturing Company Limited, Bangkok (TH)

 ( 111 )  207.753

 ( 732 )  Magyar Szőlő- és Borkultúra Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.463

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.472

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.594

 ( 732 )  Jorga András, Csömör (HU)

 ( 111 )  209.911

 ( 732 )  Henkel Srbija d.o.o., Belgrade (RS)

 ( 111 )  210.048

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.050

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.057

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.070

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.082

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.108

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil,d.d. Novo mesto, Novo mesto (SI)

 ( 111 )  210.285

 ( 732 )  Korrekt-Kút Kft., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  210.289

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  210.296

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  210.298

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  210.342

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchătel (CH)
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 ( 111 )  210.535

 ( 732 )  FlexCom Kommunikációs Kft., Fót (HU)

 ( 111 )  210.552

 ( 732 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

 ( 111 )  210.643

 ( 732 )  Az Élet Menete Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.742

 ( 732 )  KIK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)

 ( 111 )  210.750

 ( 732 )  Natureland Egészségcentrum Zrt., Pásztó (HU)

 ( 111 )  210.757

 ( 732 )  Lidl Stiftung & Co.Kg., Neckarsulm (DE)

 ( 111 )  211.007

 ( 732 )  VIWA Product Europa Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.112

 ( 732 )  Somló Hangja Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft., Devecser (HU)

 ( 111 )  211.144

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  211.302

 ( 732 )  JOY'S UNITED KFT., Szeged (HU)

 ( 111 )  211.324

 ( 732 )  Helvécia Protein Trade Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  211.394

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.665

 ( 732 )  Big Bus Tours Limited (a British private limited company), London (GB)

 ( 111 )  211.698

 ( 732 )  IG+JM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.922

 ( 732 )  GRANIT Csiszolószerszám Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.953

 ( 732 )  STROHM MOFÉM Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  213.139

 ( 732 )  Budget Rent A Car System, Inc. (a Delaware corporation), Parsippany, New Jersey (US)
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 ( 111 )  216.726

 ( 732 )  Igazi Társ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  226.705

 ( 732 )  Maharishi Vedic University Limited, VLT 1853 Valletta (MT)

 ( 111 )  230.904

 ( 732 )  Maharishi Foundation Limited, St. Helier, Jersey (UK)

A rovat 88 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  114.573

 ( 732 )  Continental Automotive Technologies GmbH, Hannover (DE)

 ( 111 )  115.899

 ( 732 )  Sensata Technologies, Inc., Attleboro, MA 02703 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.682

 ( 732 )  The LYCRA Company UK Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  136.060

 ( 732 )  The LYCRA Company UK Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  149.954

 ( 732 )  The LYCRA Company UK Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  151.062

 ( 732 )  Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, Rochester, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.509

 ( 732 )  PRO TV S.R.L., Bukarest (RO)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  177.195

 ( 732 )  ITAG-ÖKOLEX Gazdasági Tanácsadó Zrt. 2/4, Győr (HU)

 ITAG Könyvvizsgáló Kft. 1/4, Győr (HU)

 ITAG Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság 1/4, Győr (HU)

 ( 111 )  186.361

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  193.701

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  193.729

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.418

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)
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 ( 111 )  199.150

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 111 )  200.055

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 111 )  202.251

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.259

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.772

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.773

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.186

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.484

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  204.645

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.874

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.472

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.473

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  209.922

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  210.258

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.114

 ( 732 )  BAJAPORT SPED Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.142

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.214

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.769

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.877

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.107

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.495

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.639

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.203

 ( 732 )  VACER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  215.241

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.915

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.271

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  219.283

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.218

 ( 732 )  Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd., Guangzhou City, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  224.520

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.637

 ( 732 )  Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.790

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.775

 ( 732 )  Inversum Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.433

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.438

 ( 732 )  Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.968

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  229.247

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.136

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 111 )  230.138

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 111 )  230.271

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  230.865

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 111 )  231.371

 ( 732 )  VIOKIT PARTNERS KFT, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.569

 ( 732 )  Sütő Olivér 50%, Budapest (HU)

 Sütő Olívia 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  233.565

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 23. szám, 2022.12.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M3109



 ( 111 )  234.493

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  234.538

 ( 732 )  INTERSPUTNIK Rendezvényszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  234.547

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  234.548

 ( 732 )  Ice'N'Go IP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  234.647

 ( 732 )  Lengyel Adrián, Arnót (HU)

 ( 111 )  234.700

 ( 732 )  Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.211

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  236.524

 ( 732 )  Mercs Milán, Nyíradony (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  237.866

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  237.868

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

 ( 111 )  237.869

 ( 732 )  Farkas Zoltán, Babarc (HU)

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.295

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  174.743

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  174.784

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.212

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  178.336

 ( 732 )  Kiss és Társa Vas- és Fémipari Kft., Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.473

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.195

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  179.196

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  180.437

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  194.868

 ( 732 )  POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seoul (KR)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.925

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.473

 ( 732 )  Magyarországi Református Egyház, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Badacsonyi Zoltán, Budapest

 ( 111 )  225.436

 ( 732 )  Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  209.691

 ( 732 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  209.702

 ( 732 )  BIOPOLUS Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.698

 ( 732 )  IG+JM Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  239.175

 ( 732 )  Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  239.285

 ( 732 )  Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  123.867

 ( 732 )  FANUC Corporation, Yamanashi (JP)

 ( 111 )  138.237

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.101

 ( 732 )  Mattel, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), El Segundo, Kalifornia (US)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  137.330

 ( 732 )  Rexair LLC, Troy, MI (US)

 ( 111 )  137.366

 ( 732 ) Tiger Food Brands Intellectual Property Holding Company (Proprietary) Limited, Bryanston, Republic of South

 Africa (ZA)

 ( 111 )  139.521

 ( 732 )  Rexair LLC, Troy, MI (US)

 ( 111 )  141.843

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA AUDIO TECHNICA (Audio-Technica Corp.), Tokyo (JP)

 ( 111 )  161.631

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokyo (JP)

 ( 111 )  177.136

 ( 732 )  Medicover Holding (Cyprus) Limited, Limassol (CY)

 ( 111 )  178.155
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 ( 732 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.195

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  179.447

 ( 732 )  Long John Silver's, LLC, Louisville, Kentucky (US)

 ( 111 )  194.868

 ( 732 )  POSCO INTERNATIONAL Corporation, Seoul (KR)

 ( 111 )  200.555

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokyo (JP)

 ( 111 )  208.463

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.285

 ( 732 )  Korrekt-Kút Kft., Szekszárd (HU)

 ( 111 )  210.643

 ( 732 )  Az Élet Menete Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.365

 ( 732 )  NetMasters Europe Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  211.953

 ( 732 )  STROHM MOFÉM Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  212.435

 ( 732 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen (HU)

 ( 111 )  222.184

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.427

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.433

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.435

 ( 732 )  Coklán Brigitta 50%, Budapest (HU)

 Coklán Mihály 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.009

 ( 732 )  Lafarge, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)
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 ( 111 )  227.019

 ( 732 )  Lafarge, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)

 ( 111 )  227.020

 ( 732 )  Lafarge, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)

 ( 111 )  227.136

 ( 732 )  Lafarge, 92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR)

 ( 111 )  233.578

 ( 732 )  Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 Coklán Mihály, Budapest (HU)

 ( 111 )  234.170

 ( 732 )  Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 Coklán Mihály, Budapest (HU)

A rovat 27 darab közlést tartalmaz. 

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása

 ( 210 )  M 15 00368

 ( 111 )  215.173

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 15 00260

 ( 111 )  216.809

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 17 00167

 ( 111 )  222.608

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 19 02386

 ( 111 )  230.629

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.385
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 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.173

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.809

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.608

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  230.629

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 22 01680

 ( 731 )  INTERSPUTNIK Kft., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 22 01871

 ( 731 )  Papp-Zea Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 210 )  M 22 02244

 ( 731 )  Romanovics Béla, Füzérradvány (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 210 )  M 22 02420

 ( 731 )  ESPOT, Paris (FR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 22 01684

 ( 731 )  Ördög Orsolya Franciska, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vitéz Bátor, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 21 03429

 ( 731 )  Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 Coklán Mihály, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 01871

 ( 731 )  Papp-Zea Márk, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 02007

 ( 731 )  MITRA Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Müködő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása

 ( 210 )  M 19 03810

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 19 03810

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.289.699

 ( 541 )  TURO

 ( 511 )  9, 35, 39, 42

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.334.511

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 43

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.382.375

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.437.252

  

( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.621.251

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.637.559
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( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.658.092

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.679.942

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.679.944

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022
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 ( 111 )  1.680.050

 ( 541 )  Settaus

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.103

 ( 541 )  SOLAR?S

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.177

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35, 43

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.198

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 12

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.207

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.208

 ( 541 )  ARMSTRONG

 ( 511 )  21, 33

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.280
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( 546 )

 ( 511 )  9, 36, 42

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.289

 ( 541 )  CONTITON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.290

  
( 546 )

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.291

 ( 541 )  VENETON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.292

 ( 541 )  PLANOTON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.293

 ( 541 )  RENOTON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.294

 ( 541 )  SENSATON

 ( 511 )  19, 37

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.300

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 17, 20, 35
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 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.395

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.415

 ( 541 )  HOGUO

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.443

 ( 541 )  TALLIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.627

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.642

 ( 541 )  R.U.R.

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.659

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.865

  

( 546 )

 ( 511 )  39
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 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.870

  

( 546 )

 ( 511 )  10, 27-28, 35

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.897

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 39, 41, 43-44

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.680.937

 ( 541 )  #WITHEARTH

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.09.01.

 ( 450 )  GAZ 33/2022

 ( 111 )  1.681.125

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.262

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38, 41-42
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 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.303

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.374

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32, 35, 39, 43

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.450

 ( 541 )  CardiAngel

 ( 511 )  7, 9-10, 12, 35

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.494

 ( 541 )  SEN SOY

 ( 511 )  35, 39, 43

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.619

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 31, 44

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.720

 ( 541 )  NoMosTic

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.780
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( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.829

 ( 541 )  Samsung Xclipse GPU

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.836

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.962

 ( 541 )  CR12

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.681.964

 ( 541 )  CR7

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

 ( 111 )  1.682.103

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 41

 ( 580 )  2022.09.08.

 ( 450 )  GAZ 34/2022

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.041.875

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.658.978

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.658.991

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.362

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.442

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.558

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.674

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.696

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.707

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.709

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.818

 ( 151 )  2022.12.01.

 ( 111 )  1.659.930

 ( 151 )  2022.12.01.

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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